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L U N C H (11. 0 0 -17. 00)
Reeds voor u belegd
Carpaccio 						 8,50
Met basilicumpesto, uitgebakken spekjes en kaas
Broodje door de helft 					 8,15
Op de ene helft gerookte zalm en dille
en de andere helft met vers gemaakte eiersalade
oud maassluis			
			 8,50
Van het Maassluise Kaaswinkeltje met rucola			
Weekbroodje					
Voor je het weet staat er weer iets anders op het bord!

weekprijs

Het mag ook warm
runderkroketten					 9,95
Bekend van Bakkerij Holtkamp,
zó lekker dat u er 2 krijgt, met brood! 			
Getikt eitje 						 6,00
Uitsmijter met brood en beleg naar wens 		
+ kaas (€0,50) • ham (€0,50) • spek (€0,50)			
Sandwich 						 6,85
Gemaakt van maïsbrood
met tomaat, pesto, pastrami en eiersalade 			
BIEFSTUK 						 12,65
Gebakken in boter
en geserveerd met jus en brood		
Tosti 							 4,75
Met ham en/of kaas 					
Huisgemaakte tomatensoep 				
Volgens opa’s recept				

4,50

Op=op soep						 4,50
Kijk op het bord. Wees er snel bij, voor je het weet is de pan leeg!

Ietsjes meer
12 Uurtje 						 10,75
Een kopje tomatensoep, een kroket van Bakkerij Holtkamp
en brood met ham en kaas

salades
WAKER SALADE					
Warm gegrilde groenten, geitenkaas, walnoot
en zongedroogde tomaat met honingdressing		
Salade van de maand 				
Kijk op het bord of vraag aan de bediening

klein
groot

6,75
8,75

maandprijs

DINER (17.00-21.00)
BIJ AANVANG						 5,75
Een plankje met brood en smeersels

Bavarois 						 6,75
Van chocolade met geconfijte sinaasappel		

OM TE BEGINNEN
CARPACCIO 						 9,15
Met pesto van knoflook en basilicum,
uitgebakken spekjes en zongedroogde tomaatjes
SALADE 							 7,25
Met zoete biet, uitgebakken spek en lekkere zachte kaas
Huisgemaakte TOMATENSOEP 				
Volgens opa’s recept

4,50

OP=OP soep 						 4,50
Kijk op het bord. Wees er snel bij, voor je het weet is de pan leeg!		
Gerookte ZALM						 8,55
Opgerold met rode biet en chutney van mango

DE WAKERBURGER 					 12,50
Op een briochebroodje geserveerde malse runderburger
belegd met gebakken ui, kaas, tomaat en sla
+ gebakken ei (€0,50) • gebakken spek (€0,50)				
maandprijs

KIP OP EEN STOKKIE 					 13,00
Onze rustig gegaarde en gemarineerde saté,
uiteraard met kroepoek
KIP 							 13,50
Een halve kip, dronken van het bockbier en gegaard in de oven
BIEFSTUK 						 17,50
In de boter gebakken, uiteraard met... JUS!
PASTA 							 14,50
Met een romige saus van diverse kaassoorten,
gedroogde tomaten en paddenstoelen
WAT IS ER GEVANGEN? 					 15,50
Wij zijn afhankelijk van de vissers en serveren u alleen
wat zij gevangen hebben en wij voor u lekker genoeg vinden
DE STADSHAP 					
Onze koks vinden het leuk om steeds nieuwe gerechten
te bedenken! Kijk op het bord of vraag aan de bediening

Wij serveren alle hoofdgerechten met een verse en frisse salade.
Ook onze welbekende Wakerfrites (behalve bij de pasta) krijgt u erbij.
Heeft u een allergie of andere dieetwensen, laat het ons weten.

Onze BLANKE DAME 					 4,50
Met huisgemaakte chocoladesaus		
Eigentijdse WENTELTEEFJES				 6,25
Met gemberroom, mandarijn en caramelsaus

DE KLEINE WAKERTJES
PIRATENBORD					
gratis
Krijg een ooglap en roof het eten bij paps en mams van het bord!
KINDERMENU						 7,50
Keuze uit frikadel • kipnuggets • kroket met patat en appelmoes
of een kleine pasta en natuurlijk een ijsje toe

3-gangen menu

OM TE SMULLEN

BURGER VAN DE MAAND 				
Kijk op het bord of vraag aan de bediening

TOE MAAR		

weekprijs

DOE MAAR MAKKELIJK MENU 				
Drie gangen, u mag kiezen uit:

21,00

TOMATENSOEP of CARPACCIO
Om mee te beginnen
De WAKERBURGER of de STADSHAP
Om te smullen
BAVAROIS of een BLANKE DAME
Als dessert
En we sluiten het af met KOFFIE en wat lekkers
Wilt u uitbreiden?
Extra huisgemaakte frites					 3,50
Extra gepofte aardappel 					
3,00
Extra gebakken aardappelen				
3,85

Iets te vieren?
Diner, borrel of feest?
Grand Café de Waker is een mooie locatie voor uiteenlopende
gelegenheden. Heeft u iets te vieren? U kunt bij ons terecht met kleine en
grote gezelschappen. Kom gerust eens langs om te praten zodat we
samen de mogelijkheden voor uw diner, borrel of feest kunnen bekijken.

Wij serveren alle hoofdgerechten met een verse en frisse salade.
Ook onze welbekende Wakerfrites (behalve bij de pasta) krijgt u erbij.
Heeft u een allergie of andere dieetwensen, laat het ons weten.

AL S W E B O RRE L EN

WIJ NEN
WITTE WIJN

LOKALE LEKKERNIJEN
Oud Maassluis 						 6,00
Van het Maassluise Kaaswinkeltje
Grillworst 						 5,50
Van Slagerij Verduijn 					
Garnalenkroketjes 					 7,50
Van Bakkerij Holtkamp

BORRELHAPPEN
Een plankje 						 5,75
Brood en smeersels
verse Kaasstengels					 4,50
Serranoham en knoflookdip

Glas

Parlez-vous • Sauvignon Blanc			3,70
Terra Viva • Chardonnay				4,00
Le Bertholets • Chardonnay				4,50
Telmo Rodriques Basa • Verdejo Viura		
5,50
Niersteiner Gutes Domtal • Nahetal (zoet) 		
3,70

Fles
19,00
21,00
23,00
29,00
19,00

		

RODE WIJN
Parlez-vous • Malbec				3,70
Terra Viva • Merlot				4,00
Le Bertholets • Gren Syrah Mourvedre		
4,50
Gran Trio Rosso • Malvasia Negroamaro		
5,50
Kaiken Reserva • Malbec				5,50

19,00
21,00
23,00
29,00
29,00

ROSE WIJN
Carte Noire de Provence • Provence			4,00

21,00

FRITUUR
Vegetarische loempia’s					 6,50
6 stuks

DESSERTWIJN
Bacalhõa 5 YRS • Moscatel de Sebutal			7,00

Kaasstengels 						 6,00
6 stuks
Rotterdamse bitterballen				 4,50
6 stuks
gemengd frituur
6 stuks

				 4,50

BUBBELS
Riondo Frizzante Prosecco • Prosecco Veneto		
4,75
25,00
Mezzacorona Rotari Cuvee 28 • Talento Trentino
6,75
35,00
Louis Roederer Brut (alleen per fles)		
		98,00

Huisgemaakte frites					 3,50

DRANK EN

NACHO’S
Kaas, spek en chilisaus 					
Kaas, guacemole & tomatensalsa 				
Mexicaans gehakt, mais, rode ui & kaas 			
De ik-kan-niet-kiezen-dus-doe-van-alles-maar-wat variant

6,50
6,50
7,50
8,50

PLANKEN
CHARCUTERIE
Diverse vleeswaren, kaas en lekkernijen
klein 							 9,50
groot 							 14,50
KAAS
Op de plank
klein 							 8,50
groot 							 13,50

Warme dranken

KOUDE dranken
2,20

Frisdranken

v.a. 2,30

Cappuccino		

2,40

Binnenlands gedestileerd

v.a.

2,50

Espresso 		

2,20

Buitenlands gedestileerd

v.a.

3,00

Latte Macchiato		

2,80

P.S.V

		

v.a.

3,00

Thee			

2,20

Likeur

		

v.a.

3,50

2,50

Whisky			

v.a.

3,75

6,20

Gin Tonic’s

v.a.

6,50

Koffie

		

Verse munt thee		
Speciale koffies

v.a.

Bekijk voor alle bieren onze uitgebreide bierkaart		

GEBAK
Gebak van de week					 3,00
appelgebak						 3,50
slagroom						 0,50

