
DINER (17.00-21.00)

  TOE MAAR..  

parfait  6,95
van hazelnoot en honing  

Onze BLANKE DAME 5,25 
vanille-ijs met huisgemaakte chocoladesaus  

espresso martini 7,50 
een overheerlijke, koude koffie cocktail

koffie deluxe 4,50 
met diverse bonbons

  Deals

DOE-MAAR-MAKKELIJK MENU   25,00

CARPACCIO of de waker ‘winter’ salade 
om mee te beginnen

kip op een stokkie of wakerburger of spareribs of fish & CHIPS
om te smullen

parfait of onze blanke dame  
als dessert

early bird aanbieding  
elke dinsdag, woensdag en donderdag geniet u tussen 17.00 en 18.00 
van een 3-gangen menu voor €20,00 p.p. (i.p.v. €25,00)

kinderen zijn de baas!  
uw kinderen (t/m 10 jaar) eten altijd gratis bij ons!
Deze deal geldt i.c.m. een volwassen hoofdgerecht

wisselgerechten 
kijk op het bord of vraag onze medewerkers welke
wisselgerechten er zijn!
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DINER (17.00-21.00)

Gerechten met dit logo zijn vegetarisch of vegetarisch te verkrijgen.

Gerechten met dit logo zijn de persoonlijke favorieten van de chefkok!

  om mee te beginnen  

Broodplankje met diverse smeersels 5,95
 
trio van bruschetta 5,75 
 
gerookte zalm           9,75
met een mayonaise van dille 

scampi’s           9,25 
in knoflookolie gebakken en licht pikant

gefrituurde briE 8,75
met rucola en een honingdressing

carpaccio 10,50
met basilicumpesto en Parmezaanse kaas

DE WAKER ‘WINTER’ SALADE Klein 7,75 
met bietjes, geitenkaas, gepofte tomaat, walnoot en spek Groot  9,25

pulled chicken salade Klein 9,50
 Groot  12,00

tomatensoep, huisgemaakt 4,95

op = op soep, huisgemaakt 4,95  

de waker deelplank (vanaf 2 personen) 10,00 p.p.
een selectie van onze voorgerechten, zodat je niet hoeft te kiezen

  om te smullen 

onze burgers  
100% geselecteerd rundvlees en ze mogen een beetje rood zijn Lady         XL      
 150 gr  300 gr
 
de wakerburger 12,50   17,50 
belegd met gebakken ui, kaas, tomaat en onze Wakersaus   
 
big bacon   13,50   18,50 
met Cheddar, spek, champignons en Parmezaanse kaas 
 
burger d’italia 13,75   18,75
met Serranoham, truffelmayonaise en Parmezaanse kaas  
 
sweet honey  13,95   18,95     
met honingmayonaise, sweet onion rings en Gorgonzola

bierburger inclusief biertje van de maand 15,50   19,50     
met een saus o.b.v. het biertje van de maand

vegaburger                                                          12,50             
met tomaat en rucola 
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 DINER (17.00-21.00)

Wij serveren alle hoofdgerechten met een verse en frisse salade 
en een portie overheerlijke frites (behalve bij de pasta).  
Heeft u een allergie of andere dieetwensen, laat het ons weten.

  grill/pan/oven

kip op een stokkie 13,75
kip op een stokkie xl (2 spiezen) 20,50 
onze rustig gegaarde saté (mag rosé zijn), uiteraard met kroepoek
 
spareribs, kies uit de basis of pittige marinade  16,00  
driedubbel gemarineerd, zo zacht dat ze van het bot vallen
+ extra rib €4,50 

biefstuk  18,75 
gebakken in roomboter, uiteraard geserveerd met jus

surf & Turf met knoflookjus 18,75
biefstukpuntjes met gebakken scampi’s

kip uit het pannetje   16,50 
met diverse groenten

tortilla, gegratineerd uit de oven    14,50  
gevuld met diverse groenten en kaassoorten, truffel en 
pijnboompitten 

  vis

vangst van de dag   dagprijs
wij serveren alleen wat wij goed genoeg vinden 
en vers van de afslag komt 

fish & chips met ravigottesaus 14,95
terug van weggeweest met een verbeterd receptuur

scampi’s    15,50
gebakken in knoflook en kruiden

  pasta

pasta met mozzarella  13,75
tomaat, paprika en basilicum

risotto   14,50
met bospaddenstoelen en Parmezaanse kaas

  kleine wakertjes

Kinderen t/m 10 jaar eten gratis! (per volwassen hoofdgerecht, 1 kind gratis)

kindermenu met patat, mayonaise en appelmoes 6,00
kipnuggets
frikandel   
kroket 

piratenbord 0,00
Roof bij papa of mama van het bord!


