
 

Brood & zo 

 

 

Meergranenbol met gerookte Noorse zalm, huisgemaakte 

krabsalade, kappertjes, rode ui en een gekookt eitje  € 9,75 

Brioche Loosdrechtse paling met een fris-kruidige 

yoghurtmayonaise  € 13,50 

Meergranenbol met warme  geitenkaas, Loosdrechtse honing, 

Macadamia noten en een dressing van aardbeien  € 9,50 

Broodje van de week (zie krijtbord)  

Uitsmijters 

Ham, kaas, ham/kaas of spek. Geserveerd op ambachtelijk brood  

€ 7,50 

 

Heeren van Loosdrecht kroketten met Zaanse mosterd 

Op brood of met verse knapperige frietjes  € 7,50 

 

De klassieke Franse tosti met bechamelsaus  € 6,50 

 

Het ‘’12 uurtje’’ 

Een kopje soep, salade, twee sneetjes brood met een kroketje en 

een uitsmijtertje  € 12,50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Salades  
 

 

Spinazie-veldsla salade met warme geitenkaas, macadamia noten, 

radijs, Loosdrechtse honing en een dressing van aardbeien  € 

11,75 

Salade In de Watertuin  

Frisse salade met  gebakken coquilles en gambàs met een 

dressing van aioli en bloedsinaasappel  € 14,75 

 

Gegrilde botermalse rundersukade met coleslaw en  

aardappel-mierikswortelsalad  € 17,50 

 

De originele Caesar-salade met croutons, Parmezaanse kaas, ei, 

ansjovis en citroen € 10,50 

Lekker met gegrilde gamba’s  € 4,50 extra 

 

 

 

Soepen 

 

Grove Pommedorisoep met crème fraîche € 6,75 

Dagsoep (zie krijtbord) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Burgers 

 

 

Meatlover Burger 

Biologische Ierse runderburger 250 gr, rucola, tomaat, rode 

uienringen, augurk en truffelmayonaise  € 12,50 

Lekker met eendenlever  € 4,50 extra 
 

Veggie Burger 

Gegrilde Portobello, geitenkaas, rucola en bramenjam  € 9,50 
 

Crazy Chicken Burger 

Gegrilde gemarineerde kip, gegrilde groenten, rucola en 

dragonmayonaise  € 9,50 
 

Mexican Lamb Burger 

Gegrilde lamsburger, sla, tomaat, tomatensalsa, quacamole, 

nacho’s en cheddar  € 12,50 
 

Classic Burger 

Biologische Black Angus burger, sla, augurk, tomaat, uienringen,  

mosterd en tomatenketchup  € 8,25 
 

Classic Cheese Burger 

Biologische Black Angus burger, cheddar, sla, augurk, tomaat, 

uienringen, mosterd en tomatenketchup  € 8,75 
 

Classic Bacon Burger 

Biologische Black Angus burger, bacon, sla, augurk, tomaat, 

uienringen, mosterd en tomatenketchup  € 8,75 

Extra cheddar  € 0,50 
 

Burger van de week (zie krijtbord) 
 

Al onze Burgers worden geserveerd op een ovenverse Briochebol 

 



Specialiteiten 
 

 

 

Franse Fine Claire oesters met Bergamot citroen en frambozen 

azijn 

Per stuk  € 3,00 

 

Viscombinatie van gerookte Loosdrechtse paling, gerookte Noorse 

zalm en een tartaartje van rivierkreeftjes  € 16,75 

 

Carpaccio van Waterlands rund met Parmezaanse kaas, 

pijnboompitten, rucola en onze speciale saus of truffelmayonaise  

€ 12,75 

Lekker met eendenlever € 4,50 extra 

 

Carpaccio van coquilles met vanilledressing, croutons, frambozen 

en frisee sla  € 16,75 

 

Varkenshaas saté (150gr) met huisgemaakte pindasaus of pittige 

soyasaus, frisse atjar tjampoer salade € 15,50 

Extra spies saté € 6,50 

 

In de Watertuin Spare-ribs sweet/hot met 2 koude sausjes  

€ 15,00 

 

Gebakken tong (350 gr) met remoulade saus  € 17,50 

 

 

Voor erbij: 

Groene salade   € 3,50 

Verse friet met mayonaise€ 3,50 

Maïskolf    € 3,50 

Coleslaw    € 3,50 

Gepofte aardappel  € 3,50 

Verse groenten   € 3,50 



 

Voorgerechten 

 

 

 

Franse Fine Claire oesters met Bergamot citroen en 

frambozenazijn 

Per stuk  € 3,00 

 

Viscombinatie van gerookte Loosdrechtse paling, gerookte Noorse 

zalm en een tartaartje van rivierkreeftjes  € 16,75 

 

Carpaccio van Waterlands rund met Parmezaanse kaas, 

pijnboompitten, rucola en onze speciale saus of truffelmayonaise  

€ 12,75   

Lekker met eendenlever  € 4,50 extra 

 

Spinazie-veldsla salade met warme geitenkaas, macadamia noten, 

radijs, Loosdrechtse honing, met een dressing van aardbeien  € 

11,75 

Salade In de Watertuin  

Frisse salade met  gebakken coquilles, gamba`s en een dressing 

van aioli en bloedsinaasappel  € 14,75 

 

Carpaccio van rode bietjes met geitenkaas, truffelmayonaise, 

walnoten, rucola en chips van schorseneren  € 10,75 

 

De originele Caesar-salade met croutons, Parmezaanse kaas, ei, 

ansjovis en citroen  € 10,50  

Lekker met gegrilde gamba’s  € 4,50 extra 

 

 

 
Heeft u een voedselallergie? Overleg met ons zodat wij u een alternatief kunnen 

bieden 

 



 

Voorgerechten 
 

 

 

Carpaccio van coquilles met vanilledressing, croutons, frambozen 

en frisee sla  € 16,75 

 

Tartaar van mango en tonijn met Szechuanpeper-mayonaise  € 

12,50 

 

Gegratineerde slakken met Portobello en rucola salade  € 9,50 
 

 

 

 

Soepen 

 

Grove Pommedorisoep met crème fraîche  € 6,75 

Dagsoep (zie krijtbord) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoofdgerechten 

 

Vis 

Gebakken zeetong (350 gr) met remoulade saus  € 17,50 

 

Gebakken roodbaars met mosterdsaus en lamsoren  € 16,75 

 

In olijfolie gebakken Mediterraanse gamba’s met limoenschuim € 

21,50 

 

Gegrilde sesam-tonijn met teriyaki saus  € 21,50 

 

Geroosterde zeewolf-filet met gerookt zeezout en een saus van  

Iberico-ham en citroen  € 16,75 
 

 

Vegetarisch 

Ravioli gevuld met paddenstoelen en truffel op een bedje van 

spinazie en pijnboompitten  € 17,50 

 

Hartige taart van  peer en blauwe kaas en een rucola-salade  € 

18,50 

 

 

 
Heeft u een voedselallergie? Overleg met ons zodat wij u een alternatief kunnen 

bieden 

 

 

 



Hoofdgerechten 

 

 

Vlees 
 

Medaillons van Waterlands rund met een truffeljus  € 21,50 

 

Gegrilde botermalse rundersukade, met coleslaw en  

aardappel-mierikswortelsalade  € 18,50 

 

Varkenshaas saté (150 gr) met huisgemaakte pindasaus of pittige 

soyasaus en frisse atjar tjampoer salade  € 15,50  

Extra spies saté  € 6,50 

 

In de Watertuin spare-ribs sweet/hot met 2 koude sausjes € 15,00  

 

Grande carpaccio XXL van Waterlands rund met Parmezaanse 

kaas, pijnboompitten, rucola en onze speciale saus  

of truffelmayonaise           € 16,75 

Lekker met eendenlever    € 6,00 extra 

 

Voor erbij 
Groene salade   € 3,50 

Verse friet met mayonaise € 3,50 

Maïskolf    € 3,50 

Coleslaw    € 3,50 

Gepofte aardappel  € 3,50 

Verse groenten   € 3,50 
 

 

 


