
 

 

Voorgerechten 
 

 

Franse Fine Claires 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  € 5,00 extra 
 

Caesar salad van baby-gem met Parmezaanse kaas, ei, knoflook-

croutons en ansjovis  € 13,50 

Lekker met gamba’s € 5,00 extra 
 

Spinazie-veldsla salade met warme geitenkaas, Macadamia noten, 

radijs, Loosdrechtse honing, met een dressing van appel en ui  € 12,50 

 

Salade Niçoise met medium-rare gegrilde tonijn, haricot verts,  

ei, aardappel, tomaat, ui, kappertjes en een dressing van  

gepofte knoflook  € 19,50 
 

Salade In de Watertuin   

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

aïoli en sinaasappel  € 15,50 
 

In bierbeslag gefrituurde verse calamaris en gamba’s  

met aïoli  € 10,50 
 

Sashimi van sesam-tonijn en zalm met wasabi, Kikkoman-soya,  

gember en wakamé  € 17,50  
 

Ambachtelijk brood met boter en aïoli  € 4,75 

 



 

 

Soepen 

 

 

Franse uiensoep met gegratineerde toast  € 6,75 

 

Dagsoep (zie krijtbord) 

 

Hoofdgerechten 

Vis 

 

In basilicum en honing gemarineerde zalm, medium geroosterd en  

met een limoen beurre-blanc  € 19,50 

 

Op de huid gebakken dorade met een reductie van kreeft  € 22,50 

 

Geroosterde kabeljauw met gerookt zeezout en een saus van  

Iberico-ham en citroen  € 19,75 

 

Gegrilde sesam-tonijn met teriyaki saus  € 22,50 

 

In roomboter gebakken tong (350gr) met remoulade saus  € 28,50 

 

Vegetarisch 

 

Linguini Parmesan met gegrilde groene asperges  € 19,50  

 

Risotto Primavera met gegrilde tomaat en buffelmozzarella  € 18,50 

 

 



 

 

Hoofdgerechten 

Vlees 
 

Hollandse Tournedos (200gr) met een gerookte  

paprika-peperjus  € 28,50 

 

Gegrilde botermalse rundersukade, met coleslaw en  

aardappel-baconsalade  € 22,75 

 

Grande Carpaccio XXL van Waterlands rund met Parmezaanse kaas, 

pijnboompitten, rucola en onze speciale saus  

of truffelmayonaise  € 17,50 

Lekker met eendenlever  € 7,00 extra 

 

Varkenshaas saté (150gr) met huisgemaakte pindasaus of pittige 

soyasaus en een frisse atjar tjampoer salade  € 16,75  

Extra spies saté  € 6,75 

 

In de Watertuin spare-ribs sweet/hot met 2 koude sausjes  € 16,75  

 

 

Voor erbij 
Groene salade     € 3,75 

Verse friet met mayonaise   € 3,50 

Maïskolf      € 3,75 

Coleslaw                                 € 3,75 

Gepofte aardappel                  € 3,75 

Verse groenten                        € 3,75 

 

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

 

 



 

 

Nagerechten 
 

 

Crème brûlée van citroengras, gember en limoen  € 6,75 

 

Huisgemaakte Bretonse appeltaart met vanille-ijs  € 7,50 

 

Blueberry cheesecake met cassissorbet  € 7,50 

 

Piña Colada van kokos-ijs met warme in rum  

gemarineerde ananas  € 8,50 

 

Coupe Hemelse aardbeien met witte chocolademouse,  

citroen-ijs en aardbeienroom  € 9,50 

 

Dame Blanche van vanille-ijs met chocoladeroom en warme 

chocoladesaus  € 7,75 

 

2 Bolletjes ijs, keuze uit:  

Vanille – aardbei – cassis – koffie – kokos – walnoot – chocolade  € 3,50 

Extra bolletje ijs € 1,50 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 
 


