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Voedselallergie? Meld het ons!

Lunchkaart tot 17.00 uur
Mosterdsoep 
grove Groningermosterd l room l metworst € 5,50 
Tomatensoep
cherrytomaat l basilicum € 5,50
Vissoep 
huisgemaakt l kabeljauw l zeekraal l rijk gevuld € 8,50
Uitsmijter Waddengenot  
huis gerookte zalm l zeekraal l robuust brood € 9,75
Uitsmijter  
achterham l belegen kaas (vegetarisch) l robuust brood € 7,75
Broodje Gezond  
achterham l belegen kaas (vegetarisch) l ei l groen l 
robuust brood € 7,75
Waddenburger 
300 gram l salsa l sesambol l saus l groen l € 11,50
Broodje huisgerookte zalm 
saus l zeekraal l robuust brood l tomaat € 9,75
Brood & Schol 
twee Noordzeeschollen l remoulade l boter l robuust brood € 12,50 
Brood & Kroketten 
van dobbe l mosterd l boter l robuust brood € 7,50
Brood & Hollandse garnalenkroketten
hollandse garnalenkroketten van de garnalenafslag € 8,50 
in Zoutkamp l 40% vulling l robuust brood     
Salade koudgerookte zalm uit eigen rokerij  
cherrytomaat l aceto balsamico l rode ui l zeekraal l brood € 12,50
Salade Caprese  
buffelmozzarella l basilicum l rode ui l cherrytomaat 
robuust brood l aceto balsamico € 11,50
Kibbeling 

Snacks
Bord friet € 3,00 
Frikandel l Kroket l Kaassoufflé € 2,50
Mayo l curry l ketchup l mosterd € 0,50

Oesters uit ons homarium 
per stuk € 3,00
vier stuks € 11,50
half dozijn € 17,50
heel dozijn € 32,50



Lunch plates tot 17.00 uur
Noordzeeschollen
remoulade l salade l frites € 18,50
Dagvis
vraag de bediening € dagprijs
Schnitzel
salade l frites € 17,50
Fish & chips 
kabeljauw in beslag l remoulade l friet  € 9,50
Fish & chips 
kabeljauw in beslag l remoulade l friet l salade  € 12,50
Mosselen (alleen in het seizoen)
salade l frites l sausjes € dagprijs
Say Goat Cheese (vegetarisch) 
burger van selderij l kaneel l appel l gerijpte geitenkaas 
algenbrood € 18,50 

Voedselallergie? Meld het ons!

Voor bij 
de borrel
Broodplankje 
met kruidenboter en 
gezouten boter € 5,50

Bitterballen van Dobbe € 5,75

Zeewierloempiaatjes € 6,75

Borrelplank € 7,75 p.p. 
v.a. 2 personen
bitterbal l huis gerookte zalm l kibbeling 
uiringen in beslag l zeewierloempiaatjes  

IJsjes
Coupe Waddengenot
drie soorten ijs l verse vruchten 
slagroom € 7,75

Verse aardbeien (alleen in het seizoen)
met ijs en slagroom € 6,75



Broodplankje 

Met kruidenboter, 

en gezouten 
roomboter € 5,50 p.p.

Voedselallergie? Meld het ons!

Voorgerechten
Broodplankje
met kruidenboter en gezouten roomboter € 5,50
Oesters uit ons homarium per stuk € 3,00
vier stuks € 11,50 l half dozijn € 17,50 l heel dozijn € 32,50
Mosterdsoep 
van grove Groninger Marnemosterd € 5,50 
Mosterdsoep 
van grove Groninger Marnemosterd met droge metworst € 6,50
Mosterdsoep 
van grove Groninger Marnemosterd met Wad garnalen en zeekraal € 8,50
Tomatensoep
van cherrytomaten en basilicum € 5,50
Huisgemaakte vissoep 
getrokken van platvis en rijk gevuld € 8,50
Wad garnalen 
dagvers van de pelmachine Lauwersoog met Jack Daniels sausje € 14,50
De meeste Wad garnalen worden helemaal naar Marokko gebracht om daar gepeld te worden. 
Tegenwoordig pelt de machine van Telson in Lauwersoog meer dan duizend kilo garnalen per dag. 
De garnalen worden uit hun jasje gedrukt en vervolgens schoon geblazen. Verser dan vers! 
De Groningse garnalen zijn gisteren gevangen en liggen vandaag op je bord. 
Deze Wad garnalen zijn zonder toevoegingen. Dat proef je!
Koudgerookte zalm 
uit eigen rokerij met cherrytomaat en balsamico dressing € 12,50
Carpaccio 
van Groninger weiderund met Parmezaan, kappertjes en gedroogde tuinbonen € 11,50
Caprese 
van cherrytomaat en buffelmozzarella met basilicum € 11,50



HoofdgerechtenHoofdgerechten worden geserveerd met een meter 
garnituur! Onze vis komt dagvers van de afslag in 
Lauwersoog.

Gebakken Noordzeeschollen vers van de afslag Lauwersoog met zeekraal en 
remoulade € 18,50Kabeljauw 

waar u zelf de huisgemaakte bouillabaisse opgiet € 18,50
Mosselpannetje (alleen in het seizoen)
€ dagprijs
Dagvis 
vraag de bediening € dagprijsKlassieke wienerschnitzel € 18,50Steak van Groninger weiderund met kruidenboter € 19,50Kippendijen in piri piri met chilisaus € 17,50Burger van jong lams vlees op een briochebroodje l tzatziki saus l 

ui ringen in beslag € 22,50Say Goat Cheese (vegetarisch) vegaburger van selderij l kaneel l appel l 
gerijpte geitenkaas l algenbrood € 18,50

Voedselallergie? Meld het ons!



Voedselallergie? Meld het ons!

Pieterpad menu
Hoofdgerechten worden geserveerd met een meter garnituur! 

Onze vis komt dagvers van de afslag in Lauwersoog.

Zalm uit eigen rokerij  en een Wad garnalen cocktail
***

Visbouillon met zeekraal
***

Proeverij van platvis, schol en dagvis
***

Groninger Tiramisu 

€ 34,50

Wadloopmenu
Hoofdgerechten worden geserveerd met een meter 
garnituur! 

Mosterdsoep van grove Groninger Marnemosterd
***
Wienerschnitzel
***
Groninger Tiramisu 

€ 27,50



Voedselallergie? Meld het ons!

Kinderkaart
Ik zag twee beren…
Twee plakken brood met div. soorten zoet beleg € 4,50

Poffertjes…
Poffertjes met boter en poedersuiker € 5,50

Oma wat heeft u dikke…
Frieten € 2,50
Frieten met kroket € 4,50
Frieten met frikandel € 4,50
Frieten met kaassoufflé € 4,50
Mayo/curry/ketchup/speciaal € 0,50

Zeehonden eten…
Kibbeling met sausje € 6,50
Kibbeling met sausje en friet € 8,50
Kibbeling met sausje, friet en sla € 11,00

MC Wad…
Broodje hamburger van de plaat € 4,50
Broodje hamburger van de plaat met frieten € 6,50
Broodje hamburger van de plaat met frieten en sla  € 8,50

Knien’n eet’n…
Salade van cherrytomaatjes met zalm  € 8,50
Salade van cherrytomaatjes met mozzarella € 8,50

Ik zag twee ijsberen…
Twee bollen ijs met slagroom en discodip € 4,50
Bakje fruit € 3,50



Voedselallergie? Meld het ons!

Nagerechten
Coupe Waddengenot 
met vers fruit en slagroom € 7,75
Verse aardbeien (alleen in het seizoen)
met vanille-ijs en slagroom € 6,75
Choco lava cake 
met vanille-ijs en slagroom € 6,75
Cheesecake 
met ingemaakte tropische vruchten, gin tonic ijs 
en slagroom € 6,75
Groninger Tiramisu € 6,75

Speciale koffie’s
Latte macchiato on ice
koffie met Amaretto, vanille ijs en slagroom € 6,50
Pieterbuurster koffie
koffie met Wadwater en slagroom € 5,50
Dokkummer koffie
koffie met Beerenburger en slagroom € 5,50
Irish koffie
koffie met Ierse whiskey en slagroom € 5,50
Spanish koffie
koffie met Tia Maria en slagroom € 6,50
French koffie
koffie met Grand Marnier en slagroom € 6,50



Thee, Koffie en lekkersThee in diverse smaken € 2,40  Verse muntthee € 3,75 Verse gember, citroen en sinaasappel thee € 3,75 Koffie € 2,40Espresso € 2,40Cappuccino € 2,75Koffie verkeerd € 2,75Latte macchiato € 3,25
Warme chocolademelk € 2,75 slagroom € 0,50

Appeltaart € 3,50slagroom € 0,50 
Wisselend gebak € 4,00 (vraag aan de bediening)

Speciale koffie’sLatte macchiato on icekoffie met Amaretto, vanille ijs en slagroom € 6,50
Pieterbuurster koffiekoffie met Wadwater en slagroom € 5,50

Dokkummer koffiekoffie met Beerenburger en slagroom € 5,50
Irish koffie
koffie met Ierse whiskey en slagroom € 5,50
Spanish koffiekoffie met Tia Maria en slagroom € 6,50

French koffiekoffie met Grand Marnier en slagroom € 6,50

Voedselallergie? Meld het ons!



Frisdranken en sappen
Cola, Cola light € 2,50
Sinas, Cassis, 7-up € 2,50
Ice tea, Ice tea green € 2,75
Rivella, Rivella Cranberry € 2,50
Tonic, Bitter lemon € 2,50
Sourcy rood / blauw (20 cl) € 2,50
Sourcy pure blue (75 cl) € 5,00
Sourcy pure red (75 cl) € 5,00

Fristi € 2,50
Chocomel € 2,50
Melk € 2,20

Appelsap € 2,50
Jus d’orange € 2,50
Tomatensap € 2,50

Speciale frisdranken
Russel & Co
De tonic en ginger ale van Russel & Co zijn 
geïnspireerd op de authentieke smaken van 
vroeger. Erg lekker en verfrissend, ook in 
cocktails doen ze het erg goed! 
Tonic € 3,75
Ginger Ale € 3,75

Fever-Tree elderflower tonic € 4,25
100% natuurlijke frisdrankvan Fever-Tree. 
Deze tonic wordt gemaakt door het mengen 
van de olie uit de hand geplukte 
Engelse vlierbloesem, hoogwaardige 
kinine van de fever trees uit de Kongo 
en zuiver bronwater



Bier
Van de tap
Hertog-Jan (pils) 5.1% € 2,50 
Hertog-Jan halve liter (pils) 5.1% € 5,50 
Hertog-Jan Bock of Lentebock € 3,75 
Hertog-Jan Weizener 5.7% € 4,25 
Hoegaarden (wit) 5% € 4,25 

Fles
Palm 5.4% € 3,50 
Duvel 8.5% € 4,25 
Amstel (radler) 0.0% € 3,50 
Heineken (pils) 5.0% € 3,25 
Hertog-Jan (tripel) 8.5% € 4,50 
La chouffe 8% € 4,75 
La chouffe Houblon (ipa) 9% € 5,00 
Straffe Hendrik (quadruppel) 11%  € 5,25 
Brugse Zot (blond) 6.0%  € 4,75 
Brugse Zot (dubbel) 7.5% € 4,75 
Jupiler (malt) 0.0% € 3,00 
Hertog-Jan Bastaard (radler) 2.7% € 3,50 

Streekbieren
Zeevaarder (pils) 5% € 3,75 
Zeebaken (tripel) 8.5% € 4,50 
Zeebaken (amber) 5.2% € 4,00 
Zeeschuim (wit) 5%  € 4,00 
Zeekraal (rosébier) 3.5% € 3,75 
Speltbier Pieterburen 6.0% € 4,50

Wijn
Vino Tinto La Reina Bella glas € 3,75
Vino Tinto La Reina Bella fles € 15,50

Merlot glas € 4,75
Merlot fles € 24,50
Shiraz glas € 4,75
Shiraz fles € 24,50

Vino Blanco La Reina Bella glas € 3,75
Vino Blanco La Reina Bella fles € 15,50

Chardonnay glas € 4,75
Chardonnay fles € 24,50

Sauvignon Blanc fles € 24,50
Sauvignon Blanc glas € 4,75
Sauvignon Blanc fles € 24,50

Wit zoet Bereich Bernkastel glas € 3,75
Wit zoet Bereich Bernkastel fles € 15,50

Vino Rosado La Reina Bella glas € 3,75
Vino Rosado La Reina Bella fles € 15,50

Prosecco fles (wit) € 29,50



 Dranken en likeuren
Jonge jenever € 2,50
Oude jenever € 2,50
Vieux € 2,50
Beerenburg € 2,50
Jägermeister € 2,50
Citroenbrandewijn € 2,50
Wadwater € 3,00
Amaretto €4,00
Armagnac € 4,50
Baileys € 4,00
Calvados € 4,00
Cointreau € 4,50
Courvoisier € 4,75
Dom Bénédictine € 4,00
Drambuie € 4,00
Grand Marnier € 4,00
Hennessy VS € 4,50
Licor 43 € 4,00
Père Magloire Calvados VS € 4,00
Pernod € 3,25
Tia Maria € 4,00
Bessen jenever € 2,50
Vieux € 2,50
Campari € 3,25
Vodka € 4,00
Sambuca € 3,25

PSV
Martini Bianco//Rosso € 3,50

Sherry € 3,25
Port ruby/white € 3,25

Rum
Bacardi Carta Negra 40% € 3,75

Bacardi Carta Blanca 37% € 3,00
Bacardi Razz 32% € 3,00

Captain Morgan 35% € 3,00
Havanna club aged 3 years 40% € 3,50

Wiskey
Southern Comfort € 4,50

Johnny Walker Red € 4,00
Jameson € 4,25

Gentlemen Jack € 6,00
Dalmore 15 years € 13,50

Four Roses € 4,50

Gin
Bulldog € 5,50
Damrak € 5,75
Gin V2C € 6,25



 Mixen & Cocktails 

Gin
Bulldog € 5,50  

Damrak € 5,75   

Gin V2C € 6,25

   Mix het met... 

   • Royal club tonic € 2,50

   • Russel & Co tonic € 3,75

   • Fever-Tree vlierbesbloesem tonic € 4,25 

Wiskey

Southern Comfort € 4,50

Johnny Walker Red € 4,00

Jameson € 4,25

Gentlemen Jack € 6,00

Four Roses € 4,50

   Mix het met...

   • Cola € 2,50

   • Russel & Co ginger ale € 3,75

Rum
Bacardi Carta Negra € 3,75

Bacardi Carta Blanca € 3,00

Bacardi Razz € 3,00

Captain Morgan € 3,00

Havanna club € 3,50

   Mix het met...

   • Cola € 2,50

   • 7-up € 2,50

   • Russel & Co ginger ale € 3,75

   • Russel & Co tonic € 3,75

   • Fever-Tree vlierbesbloesem tonic € 4,25

Limonsecco Black & Bianco € 6,75

Campari € 3,00

   Mix het met...

   • Royal club tonic € 2,50

   • Russel & Co tonic € 3,75

   • Fever-Tree tonic € 4,25

Crodino (alcoholvrij) € 2,25 

    Mix het met...

   • Spa rood € 2,50

* Alle verdere combinaties van frisdranken en 

  dranken/likeuren zijn ook mogelijk.


