LUNCHkaart De Waternimf
12.00 tot 16.00

Soepen
Soep van de dag (zie borden)
€ 4,50
De soep wordt geserveerd met stokbrood en huisgemaakte kruidenboter
Broodjes
Keuze uit bruine en witte pistoletjes of zachte bolletjes.
Jonge kaas
Warme of koude beenham met saus
Uitsmijter ham en kaas
Broodje hamburger Giant speciaal (100% rundvlees)
Broodje Gezond (kaas, beenham, ei en rauwkost)
Broodje frikandel
Gerookte zalm met ijsbergsla
Broodje bal gehakt
Broodje van Dobben kroket
Tosti ham/kaas
Tosti Hawaii
Huisgemaakte Kipsaté met Brood
Broodje kipfiletburger (100% echte kipfilet)
Snacks
Portie friet + mayo
Fricandel
Van Dobben Kroket rundvlees of groente
Hamburger Giant spec. (100% rundvlees)
Extra satésaus

€ 2,75
€ 3,50
€ 4,75
€ 5,00
€ 4,00
€ 2,50
€ 4,00
€ 4,00
€ 2,50
€ 2,75
€ 3,25
€ 6,00
€ 4,00
€ 3,00
€ 1,75
€ 2,00
€ 4,00
€ 0,50

Voor bij de koffie (vanaf 10.00 tot 20.00)
Appeltaart
Slagroom
Suikerwafel + warme kersen en slagroom

€ 2,50
€ 0,50
€ 3,00

Om mee te nemen op de boot
Cola, Sinas, Spa blauw 0,5 ltr. gekoeld

€ 2,50

U kunt ook bij ons pinnen!
Al onze produkten kunnen sporen van allergenen bevatten.

AVONDkaart De Waternimf
16.00 tot 19.00

Soepen
Soep van de dag (zie borden)

€ 4,50

De soep wordt geserveerd met stokbrood en huisgemaakte kruidenboter

Plates
Huisgemaakte Kipsaté, friet, salade
Balgehakt uit de Jus, friet en salade
Duitse Schnitzel, friet en salade
Twee fricandellen, friet en salade
Twee van Dobben Kroketten, friet en salade
Twee van Dobben groentekroketten,friet en salade (Vega)
Hamburger Giant spec. (100% rundvlees) ,friet en salade
Huisgemaakte Stoofvlees, friet en salade

€ 9,75
€ 9,50
€ 9,75
€ 6,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 9,75
€ 9,7

Kindermenu
Vissticks met friet en appelmoes
Kipnuggets met friet en appelmoes
Fricandel met friet en appelmoes
Kroket met friet en appelmoes
Voor bij de lekkere trek:
Gigamix (20 stuks)
Van Dobben Bitterballen (8 stuks)
Gemengde Van Dobben borrelgarnituur (8 stuks)
Gefrituurde garnalen (6 stuks) in een krokant jasje
Mandje stokbrood met verse kruidenboter
Voor bij de koffie (vanaf 10.00 tot 20.00)
Appeltaart
Slagroom
Suikerwafel + warme kersen en slagroom
Verhuur
Sloep 6 of 8 pers./ Motorboot/Zeilboot/Kano
Voor meer informatie Huninga’s Watersport (havenmeester)

€ 4,50

€ 7,50
€ 4,00
€ 4,00
€ 3,00
€ 2,75
€ 2,50
€ 0,50
€ 3,00

