DINER (17.00-21.00)
TOE MAAR		
Bavarois

6,95

Van heerlijke aardbeien		
Onze BLANKE DAME
5,25
Vanille-ijs met huisgemaakte chocoladesaus		

DE KLEINE WAKERTJES
PIRATENBORD
gratis
Krijg een ooglap en roof het eten bij paps en mams van het bord!
KINDERMENU
Keuze uit frikadel • kipnuggets • kroket met patat en appelmoes
of een lekkere pasta. En ook al zegt papa of mama nee,
van ons krijg je wel een ijsje

6,50

3-gangen menu
DOE-MAAR-MAKKELIJK MENU

25,00

CARPACCIO of gerookte zalm
Om mee te beginnen
De WAKERBURGER of kip op een stokkie
Om te smullen
BAVAROIS of koffie
Als dessert
Wilt u uitbreiden?
Extra frites
Gebakken aardappelen
Champignonsaus

3,75
3,75
2,00

MENUKAART

CA FEDEWA KER. NL
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.

!$

LU N C H ( 11. 0 0 - 17 . 00 )

DINER (17.00-21.00)
OM TE BEGINNEN

Reeds voor u belegd
Broodje door de helft
Op de ene helft gerookte zalm en dille,
op de andere helft vers gemaakte eiersalade

8,75

Gerolde kip
Wrap gevuld met gerookte kip, gedroogde
tomaten en kruidige roomkaas

8,25

5,95

Heerlijk Zeeuws brood

Broodje van de week
weekprijs
Voor je het weet krijg je weer iets anders op je bord!		

Het mag ook warm
Runderkroketten
Zo lekker dat u er 2 krijgt, met brood!
friet i.p.v. brood + €1,00

Broodplankje met diverse smeersels

9,95

CARPACCIO
Met pesto van knoflook en basilicum, uitgebakken spekjes,
gedroogde tomaat en parmezaan

10,50

gerookte zalm
Met een mayonaise van dille

9,95

scampi’s
In knoflookolie gebakken licht pikante scampi’s,
geserveerd met brood

9,25

Huisgemaakte TOMATENSOEP

4,75

OP=OP soep
Kijk op het bord en wees er snel bij, voor je
het weet is de pan leeg!

4,75

Getikt eitje
6,75
Uitsmijter met 3 eieren en brood. Beleg naar wens 		
+ kaas €0,50 • ham €0,50 • spek €0,50		
piadina di waker
6,75
Gegrild met tomaat, basilicum, rucola, mozzarella en Serranoham,
met mayonaise van aceto balsamico en truffel		
Ook vegetarisch te verkrijgen

OM TE SMULLEN

DE WAKERBURGEr
Onze beroemde malse runderburger (mag ietjes rood zijn)
belegd met gebakken ui, kaas, tomaat, sla en onze Wakersaus
+ ei €0,75 • gebakken spek €0,75

13,00

PASTA
Vegetarisch! bereid met mozarella, tomaat en pesto

14,50

Tosti
4,95
Lekker dik met kaas en ham		
BURGER VAN DE MAAND
maandprijs
Soms vinden de koks het leuk om te experimenteren
Huisgemaakte tomatensoep
4,75 				
13,75
KIP OP EEN STOKKIE
Op=op soep
4,75
Onze rustig gegaarde kipsaté, uiteraard met kroepoek
Kijk op het bord en wees er snel bij, voor je het weet is de pan leeg!
15,75
spareribs
Driedubbel gemarineerd, zo zacht dat het vlees van het bot valt
Ietsjes meer
met knoflooksaus en een verrassend frisse frambozenmayonaise
12-Uurtje
Kopje tomatensoep, brood, kroket, ham, kaas en rauwkost

salades

10,75

18,75
BIEFSTUK
Mals, en zoals het hoort, gebakken in de boter. Uiteraard met jus!

WAKER SALADE op zijn zomers 		
WAT IS ER zoal GEVANGEN?
Frisse salade met geitenkaas, warme gegrilde
klein 7,25
Wij serveren alleen wat wij goed genoeg vinden voor u
groot 9,00
groenten, pijnboompitjes en croutons, met een
én vers van de afslag komt.
dressing van sinaasappel
DE STADSHAP
maandsalade
maandprijs
Onze koks vinden het leuk u af en toe te verrassen met
Vraag het de bediening of kijk op het bord
iets anders. Kijk op het bord of vraag het 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.

dagprijs

dagprijs

