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www.waterlelie.nl

KOFFIE 

Koffie 2,95
Koffi  e large 4,65
Espresso 2,85
Dubbele espresso 4,10
Café au lait 3,95
Cappuccino 3,50
Cappuccino large 5,25
Cappuccino met een shot karamel of hazelnoot 4,00
Latte Macchiato 4,10
Latte Macchiato met een shot karamel of hazelnoot 4,50
Espresso Macchiato 3,25

Havermelk is mogelijk tegen een meerprijs van 0,50.

THEE 

Thee, keuze uit English breakfast, earl grey, rooibos, citroen, rood fruit,  2,95 
jasmijn, kamille, groene thee
Verse muntthee met honing   4,10
Verse gemberthee met citroen of sinaasappel en honing   4,10
Verse sinaasappel en kaneel thee met honing   3,95
Verse steranijs thee met honing   3,95                                      
Verse zoethout thee met honing   3,95

BOUILLON 

Bouillon, keuze uit kip, tomaat of tuinkruiden 3,50

WARME CHOCOLADEMELK 

Warme chocolademelk  3,95
Slagroom  0,50
Shot kokos, hazelnoot of karamel  0,50

VRUCHTENSAPPEN KLEIN GROOT

Verse jus d’orange 3,95  5,50
Biologische appelsap 3,95 5,50
Grapefruitsap  3,75  4,75
Mix van jus, grapefruit en citroen 4,00  5,25
Karnemelk-jus d’orange 3,95  5,25
Saunaflip (yoghurt met jus d’orange) 4,25  5,75

KOUDE DRANKEN EN FRISDRANKEN KLEIN GROOT

Coca Cola / Coca Cola zero 3,30  4,30
Sisi / Cassis   3,30   4,30
Bitter lemon / Tonic   3,50   4,50
Ginger Ale 3,30  4,30
Rivella   3,50   4,50
Ice tea   3,50   4,50
Ice tea Green    3,50   4,50
Eko Melk 3,00
Eko Karnemelk   3,00
Chocolademelk   3,30

Gulpener Pilsener

D R A N K E N

Smoothie

     
WATER KLEIN GROOT

Waterlelie bronwater blauw 2,85   3,60
Waterlelie bronwater rood 2,85   3,60
Spa blauw (0,5l plastic fl es)     3,85
Spa rood (0,5l plastic fl es)     3,85

WATERLELIE SPECIALS KLEIN GROOT

Kokoswater (lelie) met munt en citroen  4,50
Blue Waterlove (alcoholvrij) Mix van blue curaçao en granaatappel,  5,25
citroen, sinaasappel, verse munt, kokos   
Purple Haze Mix van perensap en cassis met en takje verse munt  5,50
Sauna Kiss (tonic/cassis/sinaasappel)   5,50
Frozen smoothie mango passievrucht 5,75 
Met een topping van kiwi, aardbei of kokos 0,50     
Sinaasappel en citroen water 3,80  4,25
Munt en citroen water 3,80  4,25

BIEREN VAN DE TAP 

Gulpener Pilsener  0,25cl 5.0 % 3,95
Gulpener Weizen 0,30cl 5.1 %  4,25
Seizoensbier 0,25cl 5.0 % 4,95

BIEREN UIT DE FLES 

Gerardus Blond 0,30cl 6.8 % 4,75
Gerardus Dubbel  0,30cl 6.8 % 4,75
Gerardus Tripel  0,30cl 9.0 %  4,75
Veltins Radler  0,30cl 2.0 %  3,35

ALCOHOLVRIJE BIEREN  

Veltins 0.0  0,30cl 0.0 % 3,75
Veltins Radler 0.0 0,30cl 0.0 % 3,25

WIJNEN KARAF GLAS

Huiswijn wit   12,25   4,75
Huiswijn wit zoet  12,25   4,75
Huiswijn rosé   12,25   4,75
Huiswijn rood   12,25   4,50

Wit
Sauvignon Blanc 13,15   4,95
Verdejo   15,25   5,25
Prosecco     5,95

Rood
Cabernet Sauvignon   13,15   4,95
Tempranillo   15,25   5,25

Blue Waterlove

Salade Geitenkaas



vegetarisch vegan

c a d e a u k a a r t

DE WATERLELIE 
CADEAUKAART
DAT PAKT ALTIJD 
LEKKER UIT

ROYAAL BELEGDE BROODJES van 12.00 uur tot 17.00 uur

Wij beleggen deze broodjes met een melange van verschillende slasoorten en rauwkost, 
meestal bestaat deze uit wortel, selderij, kool, paprika, komkommer, radijs, augurk, rode ui 
en kiemen aangemaakt met mosterd-dille-dressing.

Gerookte zalm  10,50
Gerookte Noorse zalm, bieslookroomkaas, komkommer en wasabi-mayonaise 

Coppa di Parma  9,95
Dungesneden Italiaanse worst, bladspinazie, zonnebloempitten, oude Jersey kaas 
en zwarte truff elmayonaise of balsamicostroop   

Hummus   9,25
Huisgemaakte kikkererwtenspread met sesam en kerrie, gegrilde groente 
en kruidenolie 

Geitenkaas   9,75
Hollandse geitenkaas uit de oven met gekonfi jte uien en amandelschaafsel met 
alpenhoning of balsamicostroop

Vissalade  9,25
Huisgemaakte salade van tonijn, makreel, appel, en wasabi-mayonaise

U kunt kiezen uit ambachtelijk wit-, of bruinbrood, focaccia, Italiaanse bol of glutenvrij brood.

WARME BROODJES van 12.00 uur tot 17.00 uur
Wordt geserveerd met een sla garnituur op bord.

Panini Italia  8,95
Warme panini met matonella ham, basilicumpesto en brie

Hawaïaanse tosti  8,95
Met verse ananas, ham en/of kaas met saus naar keuze 

Focaccia tosti  8,50
Met ham en/of kaas met saus naar keuze 

Uitsmijter Royale  12,25
Drie scharreleieren uit de streek met kaas, gebakken paddenstoelen, 
met keuze uit achterham of uitgebakken spek, op wit of bruin brood   

Rundvlees croquetten  10,75
Ambachtelijke rundvleeskroketten van Oma Bobs met Marne Mosterd en 
roomboter, op wit of bruin brood    
    
Groente croquetten   10,75
Ambachtelijke groente kroketten van Oma bobs met Marne Mosterd en 
roomboter, op wit of bruin brood

MAALTIJDSALADES 

De basissalade bestaat uit een melange van verschillende slasoorten en rauwkost, meestal 
bestaat deze uit wortel, selderij, kool, paprika, komkommer, radijs, augurk, rode ui en kiemen 
aangemaakt met mosterd-dille-dressing. Wordt geserveerd met een broodje en roomboter.  

Gerookte vissalade  16,50
Huisgemaakte salade van tonijn, makreel, appel, ei, taggiasche olijven
en wasabi-mayonaise   

Gerookte zalm  16,95
Gerookte Noorse zalm met gekookt ei, gele bieten, taggiasche olijven,
wasabi-mayonaise en croutons   

Geitenkaas   16,50
Hollandse geitenkaas uit de oven met amandelschaafsel, gekonfi jte uien, 
gele bieten met alpenhoning of balsamicostroop en croutons 

SOEPEN 

Duo van soep  7,50
Proeverij van onderstaande soepen   

Mosterdsoep   6,50
Romig gebonden van Marne Mosterd met keuze uit gebakken spekjes, 
gerookte zalm of belegen kaas    

Soep van de week   6,50
Wisselende soep*, onze medewerkers informeren u graag.

De soepen worden geserveerd met een broodje. Extra garnituur in de soep is mogelijk tegen 
een meerprijs van 0,50. *Bereid met zo min mogelijk allergenen. 

Zondag t/m Donderdag van 12.00 uur tot 20.00 uur
Vrijdag en Zaterdag van 12.00 uur tot 21.00 uur
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Vrijdag en Zaterdag van 12.00 uur tot 21.00 uur
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Zondag t/m Donderdag van 12.00 uur tot 20.00 uur
Vrijdag en Zaterdag van 12.00 uur tot 21.00 uur

KLEINE GERECHTEN  

Carpaccio  11,95
Van coppa di Parma met oude Jersey kaas, zonnebloempitten en truff elmayonaise 
of balsamicostroop     

Tabouleh   11,25
Libanese couscoussalade met geroosterde groenten en dadels met kruidenolie 

Insalata Caprese    11,95
Pomodori tomaten, basilicumpesto, mozzerellabol, zonnebloempitten 
balsamicostroop en extra vierge olijfolie 

HOOFDGERECHTEN 

Pasta Funghi    18,95
Tricolore pastaschelpen met paddenstoelenroomsaus, bladspinazie 
en Bleu de Wolvega             
                                                                            
Kipsaté  19,50
Oosters gemarineerde kippendijen met pindasaus, kroepoek, atjar, 
seroendeng, en gebrande pinda’s met huisgemaakte saff raanrijst of friet 
met mayonaise   

Zalmfi let  21,75
Op de huid gebakken, met groene kruidenroomsaus met huisgemaakte 
aardappelgratin of friet en mayonaise 

Kip masala  19,50
Hindoestaanse kipcurry met groente, linzen, amandelschaafsel en saff raanrijst 

Boeuf bourgignon  19,75
Klassieke runderstoof bereid met winterpeen, ui, spek, champignons, aardappel, 
jus de veau en zilverui. Keuze uit friet of rijst

Waterlelie burger  17,75
Drents weiderund, belegd met gekonfi jte uien en cheddar, op een sesambol 
met sla tomaat augurk en smokey honey bbqsaus, met friet en mayonaise    

Vegan burger   17,75
Huisgemaakt van aardappelen, paddenstoelen, gekonfi jte uien, op een sesambol 
met sla tomaat augurk en smokey honey bbqsaus, met friet en tomatenketchup

DESSERTS 

Perentaart   8,25
Huisgemaakt met amandelspijs, met kaneelijs en zeezout-karamelsaus    

IJscoupe  7,50
Drie verschillende soorten roomijs met vruchtensaus, chocolade versiering, 
kletskop en slagroom    

Zondag t/m Donderdag tot en met 21.30 uur
Vrijdag en Zaterdag tot en met 22.00 uurLEKKERNIJEN VOOR BIJ DE BORREL

Kaas en worst  11,95
Belegen Goudse kaas met kruiden, droge Groningse worst met chilisaus 
en Marne Mosterd  
     
Nachos deluxe     8,95
Royale plank tortillachips uit de oven, gegratineerd met belegen kaas, 
crème fraîche en tomatensalsa      

Bittergarnituur  10 stuks  10,25
Gemengd assortiment warme snacks met drie verschillende dipsausjes   

Loempiaatjes    12 stuks  6,75
Met chilisaus     
    
Broodplankje   7,95
Diverse broodjes met huisgemaakte smeersels, aioli, hummus en tzaziki   

Bitterballen 4 stuks  4,25
Ambachtelijke rundvlees bitterballen van Oma Bobs met Marne Mosterd 8 stuks  7,95

Borrelmix  4,50
Kruidige mix van nootjes & japanse crackers   

GEBAK

Roomboter appelgebak   4,50

Smeuïge carrotcake    4,50

Seizoensgebak    4,50

Chocolade muffin grande    3,50

Slagroom   0,50

Broodje gerookte zalm
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Waterlelie bronwater rood 2,85   3,60
Spa blauw (0,5l plastic fl es)     3,85
Spa rood (0,5l plastic fl es)     3,85

WATERLELIE SPECIALS KLEIN GROOT

Kokoswater (lelie) met munt en citroen  4,50
Blue Waterlove (alcoholvrij) Mix van blue curaçao en granaatappel,  5,25
citroen, sinaasappel, verse munt, kokos   
Purple Haze Mix van perensap en cassis met en takje verse munt  5,50
Sauna Kiss (tonic/cassis/sinaasappel)   5,50
Frozen smoothie mango passievrucht 5,75 
Met een topping van kiwi, aardbei of kokos 0,50     
Sinaasappel en citroen water 3,80  4,25
Munt en citroen water 3,80  4,25

BIEREN VAN DE TAP 

Gulpener Pilsener  0,25cl 5.0 % 3,95
Gulpener Weizen 0,30cl 5.1 %  4,25
Seizoensbier 0,25cl 5.0 % 4,95

BIEREN UIT DE FLES 

Gerardus Blond 0,30cl 6.8 % 4,75
Gerardus Dubbel  0,30cl 6.8 % 4,75
Gerardus Tripel  0,30cl 9.0 %  4,75
Veltins Radler  0,30cl 2.0 %  3,35

ALCOHOLVRIJE BIEREN  

Veltins 0.0  0,30cl 0.0 % 3,75
Veltins Radler 0.0 0,30cl 0.0 % 3,25

WIJNEN KARAF GLAS

Huiswijn wit   12,25   4,75
Huiswijn wit zoet  12,25   4,75
Huiswijn rosé   12,25   4,75
Huiswijn rood   12,25   4,50

Wit
Sauvignon Blanc 13,15   4,95
Verdejo   15,25   5,25
Prosecco     5,95

Rood
Cabernet Sauvignon   13,15   4,95
Tempranillo   15,25   5,25

Blue Waterlove

Salade Geitenkaas



vegetarisch vegan

c a d e a u k a a r t

DE WATERLELIE 
CADEAUKAART
DAT PAKT ALTIJD 
LEKKER UIT

ROYAAL BELEGDE BROODJES van 12.00 uur tot 17.00 uur

Wij beleggen deze broodjes met een melange van verschillende slasoorten en rauwkost, 
meestal bestaat deze uit wortel, selderij, kool, paprika, komkommer, radijs, augurk, rode ui 
en kiemen aangemaakt met mosterd-dille-dressing.

Gerookte zalm  10,50
Gerookte Noorse zalm, bieslookroomkaas, komkommer en wasabi-mayonaise 

Coppa di Parma  9,95
Dungesneden Italiaanse worst, bladspinazie, zonnebloempitten, oude Jersey kaas 
en zwarte truff elmayonaise of balsamicostroop   

Hummus   9,25
Huisgemaakte kikkererwtenspread met sesam en kerrie, gegrilde groente 
en kruidenolie 

Geitenkaas   9,75
Hollandse geitenkaas uit de oven met gekonfi jte uien en amandelschaafsel met 
alpenhoning of balsamicostroop

Vissalade  9,25
Huisgemaakte salade van tonijn, makreel, appel, en wasabi-mayonaise

U kunt kiezen uit ambachtelijk wit-, of bruinbrood, focaccia, Italiaanse bol of glutenvrij brood.

WARME BROODJES van 12.00 uur tot 17.00 uur
Wordt geserveerd met een sla garnituur op bord.

Panini Italia  8,95
Warme panini met matonella ham, basilicumpesto en brie

Hawaïaanse tosti  8,95
Met verse ananas, ham en/of kaas met saus naar keuze 

Focaccia tosti  8,50
Met ham en/of kaas met saus naar keuze 

Uitsmijter Royale  12,25
Drie scharreleieren uit de streek met kaas, gebakken paddenstoelen, 
met keuze uit achterham of uitgebakken spek, op wit of bruin brood   

Rundvlees croquetten  10,75
Ambachtelijke rundvleeskroketten van Oma Bobs met Marne Mosterd en 
roomboter, op wit of bruin brood    
    
Groente croquetten   10,75
Ambachtelijke groente kroketten van Oma bobs met Marne Mosterd en 
roomboter, op wit of bruin brood

MAALTIJDSALADES 

De basissalade bestaat uit een melange van verschillende slasoorten en rauwkost, meestal 
bestaat deze uit wortel, selderij, kool, paprika, komkommer, radijs, augurk, rode ui en kiemen 
aangemaakt met mosterd-dille-dressing. Wordt geserveerd met een broodje en roomboter.  

Gerookte vissalade  16,50
Huisgemaakte salade van tonijn, makreel, appel, ei, taggiasche olijven
en wasabi-mayonaise   

Gerookte zalm  16,95
Gerookte Noorse zalm met gekookt ei, gele bieten, taggiasche olijven,
wasabi-mayonaise en croutons   

Geitenkaas   16,50
Hollandse geitenkaas uit de oven met amandelschaafsel, gekonfi jte uien, 
gele bieten met alpenhoning of balsamicostroop en croutons 

SOEPEN 

Duo van soep  7,50
Proeverij van onderstaande soepen   

Mosterdsoep   6,50
Romig gebonden van Marne Mosterd met keuze uit gebakken spekjes, 
gerookte zalm of belegen kaas    

Soep van de week   6,50
Wisselende soep*, onze medewerkers informeren u graag.

De soepen worden geserveerd met een broodje. Extra garnituur in de soep is mogelijk tegen 
een meerprijs van 0,50. *Bereid met zo min mogelijk allergenen. 

Zondag t/m Donderdag van 12.00 uur tot 20.00 uur
Vrijdag en Zaterdag van 12.00 uur tot 21.00 uur

Zondag t/m Donderdag van 12.00 uur tot 20.00 uur
Vrijdag en Zaterdag van 12.00 uur tot 21.00 uur

Zondag t/m Donderdag van 12.00 uur tot 20.00 uur
Vrijdag en Zaterdag van 12.00 uur tot 21.00 uur

Zondag t/m Donderdag van 12.00 uur tot 20.00 uur
Vrijdag en Zaterdag van 12.00 uur tot 21.00 uur

Zondag t/m Donderdag van 12.00 uur tot 20.00 uur
Vrijdag en Zaterdag van 12.00 uur tot 21.00 uur

KLEINE GERECHTEN  

Carpaccio  11,95
Van coppa di Parma met oude Jersey kaas, zonnebloempitten en truff elmayonaise 
of balsamicostroop     

Tabouleh   11,25
Libanese couscoussalade met geroosterde groenten en dadels met kruidenolie 

Insalata Caprese    11,95
Pomodori tomaten, basilicumpesto, mozzerellabol, zonnebloempitten 
balsamicostroop en extra vierge olijfolie 

HOOFDGERECHTEN 

Pasta Funghi    18,95
Tricolore pastaschelpen met paddenstoelenroomsaus, bladspinazie 
en Bleu de Wolvega             
                                                                            
Kipsaté  19,50
Oosters gemarineerde kippendijen met pindasaus, kroepoek, atjar, 
seroendeng, en gebrande pinda’s met huisgemaakte saff raanrijst of friet 
met mayonaise   

Zalmfi let  21,75
Op de huid gebakken, met groene kruidenroomsaus met huisgemaakte 
aardappelgratin of friet en mayonaise 

Kip masala  19,50
Hindoestaanse kipcurry met groente, linzen, amandelschaafsel en saff raanrijst 

Boeuf bourgignon  19,75
Klassieke runderstoof bereid met winterpeen, ui, spek, champignons, aardappel, 
jus de veau en zilverui. Keuze uit friet of rijst

Waterlelie burger  17,75
Drents weiderund, belegd met gekonfi jte uien en cheddar, op een sesambol 
met sla tomaat augurk en smokey honey bbqsaus, met friet en mayonaise    

Vegan burger   17,75
Huisgemaakt van aardappelen, paddenstoelen, gekonfi jte uien, op een sesambol 
met sla tomaat augurk en smokey honey bbqsaus, met friet en tomatenketchup

DESSERTS 

Perentaart   8,25
Huisgemaakt met amandelspijs, met kaneelijs en zeezout-karamelsaus    

IJscoupe  7,50
Drie verschillende soorten roomijs met vruchtensaus, chocolade versiering, 
kletskop en slagroom    

Zondag t/m Donderdag tot en met 21.30 uur
Vrijdag en Zaterdag tot en met 22.00 uurLEKKERNIJEN VOOR BIJ DE BORREL

Kaas en worst  11,95
Belegen Goudse kaas met kruiden, droge Groningse worst met chilisaus 
en Marne Mosterd  
     
Nachos deluxe     8,95
Royale plank tortillachips uit de oven, gegratineerd met belegen kaas, 
crème fraîche en tomatensalsa      

Bittergarnituur  10 stuks  10,25
Gemengd assortiment warme snacks met drie verschillende dipsausjes   

Loempiaatjes    12 stuks  6,75
Met chilisaus     
    
Broodplankje   7,95
Diverse broodjes met huisgemaakte smeersels, aioli, hummus en tzaziki   

Bitterballen 4 stuks  4,25
Ambachtelijke rundvlees bitterballen van Oma Bobs met Marne Mosterd 8 stuks  7,95

Borrelmix  4,50
Kruidige mix van nootjes & japanse crackers   

GEBAK

Roomboter appelgebak   4,50

Smeuïge carrotcake    4,50

Seizoensgebak    4,50

Chocolade muffin grande    3,50

Slagroom   0,50

Broodje gerookte zalm


