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Voor bij de borrel
Broodplankje 
met kruidenboter en roomboter € 6,75

Hapjesplank vanaf twee personen
brood met dip, gamba’s, zalm, steurgarnalen, olijven, paling
chorizo, blauwe kaas, achterham en zuur € 9,50 p.p.

Bitterballen
8 ouderwetse bitterballen met mosterd € 6,50

Bittergarnituur assortiment
12 hapjes met dip € 9,75

Artisjok
verse artisjok met dip € 9,75



Vo
ed

se
la

lle
rg

ie
? 

M
el

d 
he

t o
ns

!

Lunchkaart tot 17.00 uur
Hapjesplank vanaf twee personen
brood met dip, gamba’s, zalm, steurgarnalen, olijven, paling
chorizo, blauwe kaas, achterham en zuur € 9,50 p.p.

Mosterdsoep (kan ook vegetarisch)
van grove Groninger mosterd met of zonder metworst € 6,75

Vissoep
getrokken van platvis en rijk gevuld € 9,75

Uitsmijter Waddengenot
huisgerookte zalm, wakame, robuust brood € 11,75

Uitsmijter (kan ook vegetarisch)
achterham, belegen kaas, robuust brood € 9,75

Broodje Gezond (kan ook vegetarisch)
achterham, belegen kaas, ei, groen, robuust brood € 8,75

Broodje huisgerookte zalm
huisgerookte zalm, Jack Daniels sausje, wakame,
tomaat, robuust brood € 11,75

Brood & Kroketten
met mosterd op robuust brood € 8,50

Brood & Hollandse garnalenkroketten
Hollandse garnalenkroketten uit Zoutkamp op robuust brood € 9,75

Salade koud gerookte zalm uit eigen rokerij
cherrytomaat, aceto balsamico, rode ui, wakame,
robuust brood € 14,75

Salade Geitenkaas
gerijpte geitenkaas gebakken op de plaat, voorjaarshoning, gepofte
tuinbonen, cherrytomaat, aceto balsamico, robuust brood € 13,75

Kibbeling van kabeljauw
kabeljauw in beslag met remoulade € 9,75

Fish & chips
kabeljauw in beslag met remoulade en friet € 12,75



Voedselallergie? Meld het ons!

Voorgerechten
Broodplankje
met kruidenboter en roomboter € 6,75

Hapjesplank vanaf twee personen
brood met dip, gamba’s, zalm, steurgarnalen, olijven, paling
chorizo, blauwe kaas, achterham en zuur € 9,50 p.p.

Mosterdsoep (kan ook vegetarisch)
van grove Groninger Marne mosterd l droge metworst € 6,75

Huisgemaakte vissoep
getrokken van platvis en rijk gevuld € 9,75

Proeverij
Gerookte zalm, gamba’s, gerookte paling €14,75

Huisgerookte zalm
mooie moot koud gerookt zalm op Wakame met zwart 
sesamzaad € 14,50

Carpaccio
van Groninger weiderund met Parmezaan, appelkappertjes en 
gepofte tuinbonen € 12,75

Artisjok
verse artisjok met dip € 9,75

Salade Geitenkaas
gerijpte geitenkaas van de plaat met voorjaarshoning, rode ui, komkommer, 
balsamico dressing en gepofte tuinbonen € 12,75



HoofdgerechtenHoofdgerechten worden geserveerd met een meter 

garnituur! 

Fish & chips. (onze klassieker)Kabeljauwfilet met tartaarsaus en truffelmayonaise € 19,50
Bouillabaisse
Rijk gevuld € 21,50

Seafood boilgamba’s, mais, chorizo, steurgarnalen
wakame en dip € 24,50

Klassieke Wienerschnitzelvan onze ambachtelijke slager met citroen en wakame € 19,75
Steak
dubbele steak van Groninger weiderund met
kruidenboter € 24,50

Rösti
van rode biet met geitenkaas van de plaat,
voorjaarshoning en gepofte tuinbonen € 19,25The Beyondburger (vegetarisch)

100% plantaardige burger (die echt naar vlees smaakt)op een briochebol € 19,75
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Al onze vis komt 
dagvers van de afslag 

op Lauwersoog en 
het vlees van de 

ambachtelijke slager. 



Voedselallergie? Meld het ons!

Waddengenot menu Vlees
Hoofdgerechten worden geserveerd met een meter garnituur! 

Ons vlees komt van de ambachtelijke slager.

Carpaccio
van Groninger weiderund met Parmezaan, appelkappertjes 
en gepofte tuinbonen 
***
Cappuccino Mosterdsoep
van grove Groninger Marnemosterd met droge metworst
***
Steak 
dubbele steak van Groninger weiderund met kruidenboter
***
Frozen yoghurt

€ 37,50

Waddengenot menu Vis
Hoofdgerechten worden geserveerd met een meter 

garnituur! Onze vis komt dagvers van de afslag in Lauwersoog

Zalm
huisgerookte zalm op wakame met zwart sesamzaad
***
Cappuccino van bouillabaisse
***
Seafood boil
gamba’s, mais chorizo, wakame en dip

***
Frozen yoghurt

€ 37,50



Voedselallergie? Meld het ons!

Waddengenot menu Veganistisch
Hoofdgerechten worden geserveerd met een meter garnituur! 

Artisjok 
verse artisjok met dip
***
Tomatensoep 
cherrytomaat met basilicum
***
The Beyondburger
100% plantaardig op zeewiersalade
***
Vegan kaneelijs met chocoladesaus

€ 37,50

Waddengenot menu Vegetarisch 
Hoofdgerechten worden geserveerd met een meter garnituur! 

Artisjok 
verse artisjok met dip
***
Cappuccino Mosterdsoep
van grove Groninger Marne mosterd
***
Rösti 
van rode biet met geitenkaas van de plaat, voorjaarshoning en gepofte tuinbonen
***
Frozen yoghurt 

€ 37,50



Voedselallergie? Meld het ons!

Kinderkaart
Ik zag twee beren…
Twee plakken brood met div. soorten zoet beleg € 5,50

Poffertjes…
Poffertjes met boter en poedersuiker € 6,50

Oma wat heeft u dikke…
Frieten € 3,00
Frieten met kroket € 5,50
Frieten met frikandel € 5,50
Frieten met kaassoufflé €5,50
Mayo/curry/ketchup/speciaal € 0,75

Zeehonden eten…
Kibbeling met sausje € 8,50
Kibbeling met sausje en friet € 12,50
Kibbeling met sausje, friet en sla € 14,50

MC Wad…
Broodje hamburger van de plaat € 5,75
Broodje hamburger van de plaat met frieten € 7,75
Broodje hamburger van de plaat met frieten en sla  € 9,50

Knien’n eet’n…
Salade van cherrytomaatjes met zalm  € 9,50
Salade van cherrytomaatjes met geitenkaas € 9,50

Ik zag twee ijsberen…
Twee bollen ijs met slagroom en discodip € 5,50
Bakje vers fruit met slagroom € 4,50
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Nagerechten
Lemoncurd, meringues, frozen yoghurt € 6,-

Salted Caramel, daim, frozen yoghurt € 6,-

Stoofpeer, speculoos, frozen yoghurt € 6,-

Boerenjongens, advocaat, frozen yoghurt (met alcohol) € 6,-

+ Slagroom € 0,75 

Voor de kids:

Blue Cookie Monster
Frozen yoghurt met blue monster en spikkels en a cookie on 
top € 5,- 

Glitter Unicorn
Frozen yoghurt met bubblegum swirl en smarties € 5,- 

+ Slagroom € 0,75 

Speciale koffie’s
Latte macchiato on ice
dubbele espresso met Amaretto, vanille ijs en slagroom € 8,75

Pieterbuurster koffie
dubbele espresso met Wadwater en slagroom € 7,25

Dokkummer koffie
dubbele espresso met Berenburg en slagroom € 7,25

Irish koffie
dubbele espresso met Ierse whiskey en slagroom € 7,75

Spanish koffie
dubbele espresso met Tia Maria en slagroom € 7,75

French koffie
dubbele espresso met Grand Marnier en slagroom € 7,75
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Pizza’s...
Vlees...

1. Salami venkel
pizza met tomatensaus, kaas, venkelzaad, salami, rode ui,
tapenade tricolore, Parmezaan en veldsla. € 15,50
 
2. Carpaccio van Groninger weide rund
pizza met tomatensaus, kaas, carpaccio van Groninger weiderund,
Aceto Balsamico stroop, tapenade zwarte olijven/verse koriander, appelkappertjes, Parmezaan, 
gepofte tuinboontjes, veldsla € 15,50
 
3. Shoarma tzatziki 
pizza met tomatensaus, kaas, shoarma van kippendij, knoflook, rode ui, tzatziki, cherrytomaat en 
veld sla € 16,50
 
4. Hawaii
pizza met tomatensaus, kaas, achterham, verse ananas, cherrytomaat, Chutney ( mango, kaneel, 
rode peper) en veldsla € 16,50

Vis...

5. Zalm
pizza met tomatensaus, kaas, huis gerookte zalm, geroosterd zwart sesamzaad, sojasaus,  
Parmezaan, appelkappertjes, verse knoflook, wakame, citroen, veldsla.
€ 16,75
 
6. Van het wad
pizza met tomatensaus, kaas, paling, pittig gemarineerde verse ansjovis,verse roze garnalen afslag 
Lauwersoog, huis gerookte zalm, rode ui, knoflook, wakame, citroen en veldsla. € 17,50

Vegetarisch...

7. Zoete geit
pizza met tomatensaus, kaas, gerijpte geitenkaas, voorjaarshoning, gedroogde
tuinbonen, in Jack Daniel gemarineerde druiven, knoflook, en veldsla € 15,75
 
8. Vier lekkerste kazen
pizza met tomatensaus, mozzarella, Castello Danish Blue, Parmezaan, gerijpte geitenkaas, 
gedroogde tuinbonen, tapenade zwarte olijven/verse koriander, rode ui en veldsla € 16,50
 
9. Margherita
pizza met tomatensaus, dubbel mozzarella, cherrytomaat en veldsla € 14,75
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