M E N U K A A RT

GENIET

VAN UW HAPJE EN DRANKJE
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LUNCH

12.00 uur - 17.00 uur
Tosti ham en/of kaas
€5,50
Drie plakken wit of bruin brood met ketchup of curry.			
Tosti Hawaï
Drie plakken wit of bruin brood met ham en/of kaas en ananas
met ketchup of curry.

€5,95

Uitsmijter ham en/of kaas
€7,95
Drie scharreleieren, gesmolten kaas op wit of bruin brood.		
Kroketten
Twee Bourgondische kroketten op wit of bruin brood met
Marne Mosterd en roomboter.

€7,95

Panini
€6,50
Gegratineerd in de oven, gevuld met brie, chorizo en pesto. 		
Panini
Gegratineerd in de oven, gevuld met smoked cheddar, paddenstoelen
en rode ui met rucola.

€6,50

Biologische yoghurt
Met drie soorten glutenvrije en biologische granola’s van het merk Tlant.

€4,95

Lunchbreak BLT
€11,25
Bacon, Letucce, Tomato, sandwich wit of bruin met soep naar keuze.		
Lunchbreak vega
Sandwich wit of bruin, sla, guacamole, tomaat en rode ui,
met soep naar keuze.

€11,25

Broodje boerenbrie
€  7,95
Sla, uitgebakken spek, peer en honing.			
		
Broodje tonijn
€  7,95
Sla, huisgemaakte tonijnsalade met appel, augurk en wasabimayonaise.			
Broodje rundercarpaccio
€  7,95
Sla, kappertjes, zilveruitjes en mayonaise van zwarte truffels.			
Broodje geitenkaas
€  7,95
Sla, geitenkaas uit de oven, walnoten met aceto balsamico stroop of honing.		

Broodje zalm
€  7,95
Sla, gerookte zalm, komkommer, rode ui, en wasabimayonaise.		
		
Broodje gegrilde groenten
€  7,95
Sla, gegrilde groenten in tomatendressing.

De broodjes naar keuze op wit of bruin brood, ook glutenvrijbrood is mogelijk.
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SOEPEN

12.00 uur - 21.00 uur
De soepen worden geserveerd met een wit of bruin broodje,
ook glutenvrijbrood is mogelijk, extra garnituur in de soep tegen meerprijs
Mosterdsoep
Van Marne Mosterd met uitgebakken spekjes, gerookte zalm
of geraspte belegen kaas.

€  5,75

Pompoensoep met salie en gember.

€  5,75

Weeksoep
Wisselende vegetarische soep, zie krijtbord.

€  5,75

MAALTIJDSALADES
12.00 uur - 21.00 uur

De maaltijdsalades worden geserveerd met een wit of bruin broodje,
ook glutenvrijbrood is mogelijk.

Salade Niçoise
€ 14,75
Huisgemaakte tonijnsalade met appel en augurk, boontjes, rode ui,
ei, ansjovis, gemarineerde olijven en wasbimayonaise.			
		
Salade geitenkaas
€ 14,75
Walnoten, geitenkaas uit de oven, aceto balsamico stroop of honing,
tomaten, komkommer, rode ui en kruidencroutons.			
Salade rundercarpaccio
€ 14,75
Kappertjes, zilveruitjes, mayonaise van zwarte truffels en kruim van kruidkoek.			
Salade vegan
Parelgort, lauwwarme groenten, gebakken paddenstoelen en
groene kruidendressing.
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€ 14,75

DINER

12.00 uur tot 21.00 uur

VOORGERECHTEN
Ceviche van zalm
€ 11,75
Rauw in rode bietensap gelegde zalmfilet, augurk, radijs,
marshmallow van wasabi en wasabimayonaise. 			
			
Falafel
€  9,75
Veganistische falafelballetjes met kikkererwten, bataat, lijnzaad,
sesam, komijn en munt, frisse salade en baba ganoush. 			
			
Rundercarpaccio
€ 11,75
Kappertjes, zilveruitjes, mayonaise van zwarte truffels en kruim van kruidkoek.		
Pokébowl
€ 11,75
Hawaïaans gerecht met rauwe zalm gemarineerd in verse gember, knoflook,
sojasaus, sesamolie, geserveerd met sushirijst, edamame, komkommer,
wakame en geraspte wortel.		

HOOFDGERECHTEN
Parelhoen suprême met gevogeltejus.

€ 19,75

Rundersukade
Gegrild naar keuze rood/medium met jus van vadouvan.

€ 21,50

Zalmfilet
€ 18,25
Op de huid gebakken met saffraan room.			
			
Iberico varken
€ 19,75
Wangvlees langzaam gegaard in donker bier met saus van tamme kastanjes
en zwarte truffels.

Sauna klassieker
€ 17,95
Satéspies van gemarineerd varkenshaas, atjar, pindasaus, kroepoek,
seroendeng, gebrande pinda’s. 			
			
Weekspecial
€ 16,75
Wisselend gerecht zie krijtbord.
		
		

Bovenstaande gerechten worden geserveerd met diverse groenten op het bord,
salade, frietjes en mayonaise
Kip curry
€ 18,25
Uien, bataat, paprika, courgette, kokosmelk, korianderblad, geserveerd met
rijst, naanbrood en salade.			
			
Vega curry
€ 17,25
Uien, bataat, paprika, kikkererwten, red kidney beans, courgette, kokosmelk,		
korianderblad, geserveerd met rijst, naanbrood en salade.			
			
Linguine salmone
€ 16,50
Verse pasta met saffraan room, bosui, courgette, gerookte zalm en salade.		
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DINER

12.00 uur tot 21.00 uur
Linguine rustica
€ 16,50
Verse pasta met roomsaus van gerookt spek, uien, champignons, peterselie,
Parmezaan en salade.			
Vegan burger
€ 14,75
Van red kidney beans, parelcouscous en spinazie, op een sesambol met
barbecuesaus, sla, gekonfijte uien, tomaat en komkommer met verse frietjes
en ketchup of curry. 			
Waterlelie burger
€ 14,75
Van Gronings weiderund op een sesambol met barbecuesaus en sla, gekonfijte
uien, tomaat, augurk en smoked cheddar met verse frietjes en mayonaise.			

BIJGERECHTEN
Salade
Frietjes met mayonaise
Gebakken aardappels
Warme groenten

€  3,50
€  3,50
€  3,50
€  3,50

DESSERTS

12.00 uur - 21.15 uur

Moelleux van pure chocolade
€  7,50
Warme chocolade cake met crème van tamme kastanjes, hangop, vanille ijs
en slagroom.		
Sorbet
€  7,50
Twee bollen ijs van mango en frambozen met vers fruit en slagroom.		
Petit Grand Dessert
€ 15,50
Proeverij voor twee personen van diverse huisgemaakte lekkernijen.		

w w w. w a t e r l e l i e . n l

BORRELKAART

zondag t/m donderdag: 12.00 uur tot 21.30 uur
vrijdag en zaterdag: 12.00 uur tot 22.00 uur
Bitterballen
Bourgondische bitterballen met Marne Mosterd.

4 stuks
8 stuks

€  3,95
€  7,75

Loempiaatjes
10 stuks
€  6,75
Vegetarische loempiaatjes met chilisaus.				
		
Bittergarnituur
12 stuks
€  8,75
Diverse hapjes met dipsausjes. 				
			
Broodplankje
€  5,75
Vijf broodjes wit, bruin of gemengd met kruidenboter, basilicumpesto en
olijventapenade.			
Nachos
€  6,75
Tortillachips in de oven gegratineerd met belegen kaas, crème fraiche, 		
tomatensalsa en guacamole.		
Groenten chips
€  5,75
Geserveerd met een kruidig dipsausje.			
			
Gemarineerde olijven
€4,75
€4,75

Gemengde noten

Charcuterie
€ 12,75
Selectie van fijne vleeswaren met aceto balsamico stroop en toastjes.			

Fromages
€ 12,75
Selectie van lokale en internationale kazen met vijgenconfiture en aceto
balsamico stroop, druiven, walnoten en toastjes.			
		

GENIET VAN UW
HAPJE EN DRANKJE!
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TIPS
EEN MASSAGE OF BEAUTY BEHANDELING BOEKEN?
Vraag onze medewerkers bij de bar naar de mogelijkheden.

LEUK OM TE GEVEN ÉN TE KRIJGEN
DE WATERLELIE CADEAUKAART!
Verkrijgbaar bij de receptie.

cadeauka
art
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DRANKENKAART
KOFFIE & THEE

Koffie			
Espresso			
Dubbele espresso
		
Café au lait			
Cappuccino			
Latte macchiato			
Espresso macchiato			
Irish Coffee (met Ierse whiskey)			
Italian Coffee (met Amaretto)			
Spanish Coffee (met Licor 43)			
French Coffee (met Gran Marnier)			
Thee, keuze uit 24 soorten Roots of Tea			
Verse muntthee			
Verse gemberthee			

KOFFIE SPECIALS

€ 2,60
€2,60
€  3,50
€ 3,50
€3,00
€ 3,50
€ 2,80
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€  2,60
€  3,50
€  3,50

White chocolate Coffee
Koffie, witte chocoladesiroop, slagroom en witte chocolade topping.

€ 4,75

Dark chocolate Coffee
Dubbele espresso, pure chocolade slagroom en pure chocolade topping.

€ 4,75

Hazelnut Coffee 
Cappuccino, hazelnootsiroop en slagroom.

€ 4,75

Caramel Coffee 
Cappuccino, caramelsiroop en slagroom caramel topping.

€ 4,75

WARME DRANKEN

Warme chocolademelk			
Warme chocolademelk met slagroom			
Bouillon, keuze uit tuinkruiden, tomaat of kip			

GEBAK

Appelgebak			
Brownie			
Seizoenstaart			
Glutenvrije cake met verse vruchten			
Muffin			
Slagroom			
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€ 3,00
€ 3,50
€ 3,00

€  3,75
€3,75
€3,75
€  3,50
€  3,50
€  0,50

OVER ONZE KOFFIE & THEE
CAFFÈ MOAK
In 1967 is koffiebranderij en distributiebedrijf Caffè Moak opgericht in Modica (Sicilië).
De passie voor koffie van Giovanni Spadola zorgt voor de start van een (piep)kleine
koffiebranderij in Modica Alta.
De koffiebonen die wij gebruiken voor onze koffie is Moak Dolce Vita 100% Arabica.
Een blend bestaand uit de meest verfijnde en gewassen Arabica koffiebonen uit ZuidAmerika en Afrika.
Een koffie die rijke aromatische smaaktonen geeft van Braziliaanse single origin,
voor diegenen die hem proeven een sensatievolle reis.

ROOTS OF TEA
Reizen en avonturen zijn altijd binnen handbereik van onze thee. Het bereiden
van een kop thee is genoeg om de Oriënt te proeven of de aroma’s van NoordAmerikaanse munt, Mediterrane citroen, Indiase gember of Zuid-Afrikaanse rooibos
op te snuiven en door middel van subtiele geuren de wereld te beleven.
Thee en kruidenthee kunnen ons de mogelijkheid geven om zonder ons huis te
verlaten exotische grenzen over te steken, onbekende schatten te ontdekken en de
volledig zintuigelijke ervaring te ondergaan. De 24 fijne melanges zijn onderverdeeld
in 4 grote families: zwarte thee, groene thee, fruit infusies en kruiden infusies. Kies
uw favoriete soort.

CLASSIC TEA

GREEN TEA

01 /English Breakfast

07 /Classis Green Tea

02 /Rooibos Vanilla

08 /Mint Green Tea

03 /Rooibos Classic

09 /Jasmine and Vanilla Green Tea

04 /Lemon Tea

10 /Masala Green Tea

05 /White Tea

11 /Citrus Green Tea

06 /Red Fruit Tea

12 /Earl Grey Green Tea

FRUIT INFUSIONS

HERBAL INFUSIONS

13 /Ginger and Lemon

19 /Digestive

14 /Mediterranean Infusion

20 /Regularity

15 /Wild Rose

21 /Lightness

16 /Wildberries

22 /Relaxing

17 /Red Fruit Infusion

23 /Draining

18 /Tropical

24 /Detox
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DRANKENKAART
VRUCHTENSAPPEN & VERS FRUIT
Normaal	Groot
Verse jus d’orange
€ 3,75
€  5,25
Verse grapefruitsap
€ 4,25
€  5,75
Biologische appelsap
€ 3,75
€  5,25
Biologische perensap
€ 3,75
€  5,25
Tomatensap
€ 3,75
€ 5,25
Mix van jus, grapefruit en citroen
€ 4,25
€  5,75
Rivella-grapefruit
€ 3,75
€  5,25
Karnemelk-jus d’orange
€ 3,75
€  5,25
Saunaflip (yoghurt met jus d’orange)
€ 3,75
€  5,25
Flip van de week
€ 3,75
€ 5,25
Purple Haze (perensap/cassis/mint)			
€  5,25
Purple Haze met rum			
€  6,50
Sauna Kiss (tonic/cassis/grapefruit)			
€  5,25
Sauna Kiss met witte port en mint			
€  6,50
Smoothies			
Mad Berries: rode vruchten
Tropical Twist: ananas en mango
Bananarama: aardbeien met banaan
Smoothie van de week: elke week een verrassing			
Vers fruit
Verse vruchtenbowl			
Verse vruchtenbowl met slagroom			

€  5,50

€  5,00
€  5,50

KOUDE DRANKEN EN FRISDRANKEN
Normaal	Groot
€ 3,00
€  4,00
€ 3,00
€  4,00
€ 3,00
€  4,00
€ 3,00
€  4,00
€ 3,00
€  4,00
€ 3,00
€  4,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00

Coca Cola / Coca Cola zero
Sisi/ Cassis
Bitter lemon / Tonic
Rivella / Sprite
Icetea
Icetea Green
Eko Melk
Eko Karnemelk
Chocolademelk

				
			

WATER

Glas
Waterlelie Bronwater rood
€ 2,10
Waterlelie Bronwater blauw
€ 2,10
Spa Reine				
Spa Marie Henriëtte				
Spa Rood				
Spa Citron				
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1/2 liter
€  3,50
€  3,50
€  3,75
€  3,75
€  3,75
€  3,75

DRANKENKAART
BIER
BIEREN VAN DE TAP
Brand Pilsener
Brand Weizen
Maallust De Vagebond Vienna

0,25cl
0,30cl
0,25cl

5.0 %		
5.1 % 		
5.0 %		

€ 2,75
€ 3,75
€ 4,75

BIEREN UIT DE FLES
Affligem Blond
Affligem Dubbel
Affligem Tripel
Amstel Radler

0,30cl
0,30cl
0,30cl
0,30cl

6.8 %		
6.8 %		
9.0 %		
2.0 %		

€
€
€
€

4,75
4,75
4,75
3,25

ALCOHOLVRIJE BIEREN
Heineken 0.0
Amstel Radler 0.0

0,30cl
0,30cl

0.0 %		
0.0 %		

WIJN
Huiswijn wit
Huiswijn wit zoet
Huiswijn rosé
Huiswijn rood
Wijn van de week rood/wit

Sauvignon Blanc
Verdejo

Cabernet Sauvignon
Tempranillo

WIT
ROOD
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€ 3,25
€ 3,25

Karaf	
€ 11,50
€ 11,50
€ 11,50
€ 11,50
€ 12,50

Glas
€  3,95
€ 3,95
€  3,95
€  3,95
€ 4,25

€ 12,50
€ 14,25

€  4,25
€  4,75

€ 12,50
€ 14,25

€  4,25
€  4,75

