
MENUKAART

www.waterlelie.nl

KOFFIE 

Koffie € 2,75
Koffi  e large € 4,50
Espresso € 2,75
Dubbele espresso € 3,95
Café au lait € 3,75
Cappuccino € 3,25
Cappuccino large € 4,95
Cappuccino met een shot karamel of hazelnoot € 3,75
Latte Macchiato € 3,75
Latte Macchiato met een shot karamel of hazelnoot € 4,25
Espresso Macchiato € 2,95

Onze koffi  esoorten zijn ook verkrijgbaar met havermelk, hier wordt €0,50 voor berekend.

THEE 

Thee, keuze uit English breakfast, earl grey, rooibos, citroen, rood fruit, € 2,75
mint, jasmijn, kamille, rozenbottel, groene thee
Verse muntthee met honing  € 3,75
Verse gemberthee met citroen of sinaasappel en honing  € 3,75
Verse sinaasappel en kaneel thee met honing  € 3,75
Verse steranijs thee met honing  € 3,75                                      
Verse zoethout thee met honing  € 3,75

BOUILLON 

Bouillon, keuze uit kip, tomaat of tuinkruiden € 3,25

WARME CHOCOLADEMELK 

Warme chocolademelk  € 3,75
Slagroom  € 0,50
Shot kokos, hazelnoot of karamel  € 0,50

SMOOTHIE 100% FRUIT 

Frozen smoothie mango passievrucht  € 5,50
Met een topping van kiwi, aardbei of kokos  € 0,50

VRUCHTENSAPPEN Klein Groot

Verse jus d’orange € 3,95 € 5,50
Biologische appelsap € 3,95 € 5,50
Grapefruitsap € 3,25 € 4,75
Mix van jus, grapefruit en citroen € 4,00 € 5,25
Karnemelk-jus d’orange € 3,75 € 5,25
Saunaflip (yoghurt met jus d’orange) € 4,00 € 5,50
Purple Haze (perensap/cassis/mint)   € 5,25
Sauna Kiss (tonic/cassis/sinaasappel)   € 5,25

BFRESH BIO LEMONADES 

Citroen met agave en gember   € 3,75
Granaatappel met Griekse bergthee   € 3,75
Gemaakt van vers fruit, zonder suiker en conserveringsmiddelen.

D R A N K E N K A A R T BORRELHAPJES zondag t/m donderdag van 14.30 uur tot 21.30 uur
 vrijdag en zaterdag van 14.30 uur tot 22.00 uur

Luxe kaas & worst plankje € 13,75
Droge worst en belegen kaas uit de regio met vijgenconfiture 
en balsamicostroop geserveerd met druiven, walnoten en toastjes

Nachos deluxe  € 8,25
Tortillachips in de oven gegratineerd met belegen kaas, crème fraîche, 
huisgemaakte tomatensalsa en guacamole

Trio van zoutjes  € 8,25
Gerookte amandelen, taggiasche olijven en groentechips

Bittergarnituur 10 stuks € 9,75
Diverse luxe borrelhapjes met dipsausjes

Bittergarnituur vega  10 stuks € 9,75 
Diverse gefrituurde kaashapjes, geserveerd met chilisaus
  
Loempiaatjes  10 stuks € 6,50
Gevuld met groenten, geserveerd met chilisaus

Broodplankje €  7,50
Vijf kleine broodjes geserveerd met aïoli, olijventapenade en hummus 

Bitterballen  4 stuks € 3,95
Bitterballen van de Bourgondiër met Marne Mosterd  8 stuks € 7,75

  

GEBAK 

Roomboter appelgebak €  3,95

Smeuïge carrotcake €   3,95

Glutenvrij gebak €   4,50

Chocolade muffin grande €   3,50

Slagroom €  0,50

FRIS TUSSENDOORTJE van 12.00 uur tot 21.00 uur

Frozen smoothie 100% fruit
Frozen smoothie mango passievrucht  € 5,50
Met een topping van kiwi, aardbei of kokos  € 0,50

Biologische yoghurt €  4,95
Met sneaky cinnamon granola van het merk Tlant en honing

Yoghurttaart met seizoensfruit  €  7,95
Met kaneelroomijs en slagroom

c a d e a u k a a r t

DE WATERLELIE CADEAUKAART
LEUK OM TE GEVEN ÉN TE KRIJGEN

Salade gerookte vis

Chocolade muffi  n grande

Fruitwater

Warme chocolademelk

Bfresh Lemonades



KOUDE DRANKEN EN FRISDRANKEN  Klein Groot

Coca Cola / Coca Cola zero € 3,30 €  4,30
Sisi / Cassis €  3,30 €  4,30
Bitter lemon / Tonic €  3,30 €  4,30
Ginger Ale € 3,30 € 4,30
Rivella €  3,30 €  4,30
Ice tea €  3,30 €  4,30
Ice tea Green  €  3,30 €  4,30
Eko Melk € 3,00
Eko Karnemelk €  3,00
Chocolademelk €  3,30
     
WATER Klein Groot
   
Waterlelie bronwater blauw € 2,85 €  3,60
Waterlelie bronwater rood € 2,85 €  3,60
Spa blauw (0,5l plastic fl es)   €  3,75
Spa rood (0,5l plastic fl es)   €  3,75

FRUITWATER Klein Groot

Sinaasappel en citroen € 3,60 €  3,95
Munt en citroen € 3,60 €  3,95 

BIEREN VAN DE TAP 

Gulpener Pilsener  0,25cl 5.0 % € 3,75
Gulpener Weizen 0,30cl 5.1 %  € 3,95
Seizoensbier 0,25cl 5.0 % € 4,75

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 % € 3,25

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 €  12,00 €  4,20
Huiswijn wit zoet €  12,00 €  4,20
Huiswijn rosé €  12,00 €  4,20
Huiswijn rood €  12,00 €  4,20

Wit
Sauvignon Blanc € 12,95 €  4,75
Verdejo €  14,95 €  4,95
Prosecco   €  5,50

Rood
Cabernet Sauvignon €  12,95 €  4,75
Tempranillo €  14,95 €  4,95

SANDWICHES van 12.00 uur tot 17.00 uur

Sandwich gerookte vissalade € 8,95
Huisgemaakte salade van tonijn en gerookte makreel met appel, augurk, 
wasabi en limoenmayonaise

Sandwich brie, peer en spek  € 8,75
Rijkelijk belegd met brie, uitgebakken spek en zachte, zoete peren, afgetopt met 
amandelschaafsel en naar keuze balsamicostroop of honing

Royaal belegde rustieke sandwiches van ambachtelijk wit- of bruinbrood.

Tortillawrap gerookte zalm  €  9,50
Gerookte Noorse zalm, komkommer, wasabi en kruidenroomkaas

Tortillawrap Thai kip curry € 8,75
In currypasta en kokos gemarineerde kip met frisse groene appel  

Tortillawrap hummus en gegrilde groenten  €  8,75
Huisgemaakte kerriehummus met gegrilde aubergine en gepofte paprika

Uitsmijter royale € 10,25
Drie streek scharreleieren op ambachtelijk wit- of bruinbrood met kaas, 
uitgebakken spek en/of gebakken paddenstoelen 

Uitsmijter ham/kaas € 9,75
Drie streek scharreleieren op ambachtelijk wit- of bruinbrood met ham en/of kaas

Rundvleeskroketten € 9,50
Twee kroketten van De Bourgondiër op ambachtelijk wit- of bruinbrood 
met Marne Mosterd en roomboter

Groentekroketten  € 8,50
Twee van Dobben groentekroketten op ambachtelijk wit- of bruinbrood 
met Marne Mosterd en roomboter

Panini Italia € 6,95
Gegrild Italiaans broodje met brie, Italiaanse rauwe ham en basilicumpesto

Panini vega  € 6,95
Gegrild Italiaans broodje met mozzarella, gegrilde aubergine, olijventapenade en
tomaten chutney

Tosti pide Hawaï € 6,95
Ham en/of kaas, verse ananas met saus naar keuze

Alleen de sandwiches, wraps en uitsmijters kunnen geserveerd worden op glutenvrij brood.

MAALTIJDSALADES van 12.00 uur tot 21.00 uur

Salade gerookte vis € 15,50
Huisgemaakte salade van tonijn en gerookte makreel met appel, augurk, 
wasabi mayonaise en gekookt ei

Salade geitenkaas  € 15,25
Geitenkaas uit de oven, amandelschaafsel, gekonfijte uien, gele bieten, 
tomaten, radijs en kruidencroutons, met naar keuze balsamicostroop of honing 

Caesar salade € 15,50
Kippendij, uitgebakken spek, gekookt ei, Parmezaanse kaas en kruidencroutons
met huisgemaakte ansjovismayonaise

Salade umami € 15,25
Rijstnoodles, tomaten, bamboescheuten, wakame zeewier, gekookt ei en in oestersaus
gebakken paddenstoelen (vegan variant van deze salade is mogelijk)

Maaltijdsalades worden geserveerd met een klein broodje, glutenvrij brood is mogelijk.

SOEPEN van 12.00 uur tot 21.00 uur

Duo van soep € 6,95
Proeverij van onderstaande soepen

Mosterdsoep  € 5,95
Soep van Marne Mosterd met keuze uit gebakken spekjes, 
gerookte zalm of belegen kaas

Weeksoep  € 5,95
Wisselende soep, vraag de bediening naar de soep van deze week

Soepen worden geserveerd met een klein broodje, glutenvrij brood is mogelijk.
Extra garnituur in de soep, zoals spekjes, is mogelijk tegen een meerprijs van €0,50.

GENIET VAN UW 
HAPJE EN DRANKJE

KLEINE GERECHTEN van 12.00 uur tot 21.00 uur

Charcuterie € 13,75
Huisgerookte rosbief, mattonella (Italiaanse rauwe ham) en Coppa di Parma 
geserveerd met cranberrycompote en een frisse groene salade met daarbij 
een klein broodje met boter

Burrata  € 14,75
Romige mozzarellabol met gegrilde aubergine, tomaat, pijnboompitten 
en extra virgin olijfolie

Tabouleh  € 11,25
Libanese couscoussalade met geroosterde paprika, tomaat, komkommer, 
rode ui, granaatappel en een frisse yoghurt-muntdressing

WARME PLATE GERECHTEN van 12.00 uur tot 21.00 uur

Sauna klassieker varkenshaassaté € 18,85
Spies van gemarineerd varkenshaas met pindasaus, kroepoek, atjar, seroendeng 
en gebrande pinda’s met friet 

Zalmfi let  € 21,50
Op de huid gebakken zalmfi let met een korst van pijnboompitten, Dijonmosterd 
en honing met een romige basilicumsaus

Diamanthaas biefstuk  € 19,75
Malse biefstuk uit de schouder met jus van zwarte truff el

Chefs Special € 21,50
Culinaire verrassing van de chef, vraag de bediening naar de special van deze week

Bovenstaande gerechten worden geserveerd met een aardappel-, en groente garnituur op het 
bord.

Pasta vegetariana  € 16,50
Pastaschelpen in spinazieroomsaus met gegrilde groenten, gebakken paddenstoelen, 
zongedroogde tomaatjes, pijnboompitten en Parmezaanse kaas

Vegan burger   € 15,75
Wisselende huisgemaakte burger van aardappel en diverse soorten groenten, 
geserveerd op een sesambol met tomaat, augurk en barbecuesaus met daarbij friet en 
tomatenketchup

Waterlelie Burger  € 16,75
Burger van Iers dry aged rundvlees geserveerd op een sesambol met gerookte cheddar, 
gekonfi jte uien, tomaat, augurk en barbecuesaus, met daarbij friet en mayonaise

DESSERTS van 12.00 uur tot 21.00 uur

Yoghurttaart met seizoensfruit € 7,95
Met kaneelroomijs en slagroom

Crème brûlée  € 7,95
Romig nagerecht met vanille en Licor 43

Sabayon van boerenjongens  € 7,95
Met stroopwafelijs en gezouten karamel

vegetarisch vegan Gulpener Pilsener

WELKOM IN ONS RESTAURANT
Eén van de weinige plekken in het land waar u kunt lunchen en dineren 
in badjas, een echt huiskamergevoel. Wij, het keukenteam, staan elke 
dag van het jaar met enthousiasme klaar om een (h)eerlijke maaltijd voor 
u te bereiden. Alle gerechten zijn met zorg, liefde en aandacht voor u 
klaargemaakt en dát proeft u terug.

WIST U DAT… 
• we het meeste zelf maken vanaf de basis?  
• we het liefst werken met lokale producten en grondstoff en om zo de 

belasting op het milieu lager te maken?
• we waar het kan werken met biologische producten en vrij van chemische 

middelen?
•  we zoveel mogelijk ons afval scheiden en zo min mogelijk weggooien?
• we een zeer uitgebreide kaart bieden zodat er van ’s morgens 10 uur tot 

‘s avonds 23 uur voor elk wat wils is?



KOUDE DRANKEN EN FRISDRANKEN  Klein Groot

Coca Cola / Coca Cola zero € 3,30 €  4,30
Sisi / Cassis €  3,30 €  4,30
Bitter lemon / Tonic €  3,30 €  4,30
Ginger Ale € 3,30 € 4,30
Rivella €  3,30 €  4,30
Ice tea €  3,30 €  4,30
Ice tea Green  €  3,30 €  4,30
Eko Melk € 3,00
Eko Karnemelk €  3,00
Chocolademelk €  3,30
     
WATER Klein Groot
   
Waterlelie bronwater blauw € 2,85 €  3,60
Waterlelie bronwater rood € 2,85 €  3,60
Spa blauw (0,5l plastic fl es)   €  3,75
Spa rood (0,5l plastic fl es)   €  3,75

FRUITWATER Klein Groot

Sinaasappel en citroen € 3,60 €  3,95
Munt en citroen € 3,60 €  3,95 

BIEREN VAN DE TAP 

Gulpener Pilsener  0,25cl 5.0 % € 3,75
Gulpener Weizen 0,30cl 5.1 %  € 3,95
Seizoensbier 0,25cl 5.0 % € 4,75

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 % € 3,25

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 €  12,00 €  4,20
Huiswijn wit zoet €  12,00 €  4,20
Huiswijn rosé €  12,00 €  4,20
Huiswijn rood €  12,00 €  4,20

Wit
Sauvignon Blanc € 12,95 €  4,75
Verdejo €  14,95 €  4,95
Prosecco   €  5,50

Rood
Cabernet Sauvignon €  12,95 €  4,75
Tempranillo €  14,95 €  4,95

SANDWICHES van 12.00 uur tot 17.00 uur

Sandwich gerookte vissalade € 8,95
Huisgemaakte salade van tonijn en gerookte makreel met appel, augurk, 
wasabi en limoenmayonaise

Sandwich brie, peer en spek  € 8,75
Rijkelijk belegd met brie, uitgebakken spek en zachte, zoete peren, afgetopt met 
amandelschaafsel en naar keuze balsamicostroop of honing

Royaal belegde rustieke sandwiches van ambachtelijk wit- of bruinbrood.

Tortillawrap gerookte zalm  €  9,50
Gerookte Noorse zalm, komkommer, wasabi en kruidenroomkaas

Tortillawrap Thai kip curry € 8,75
In currypasta en kokos gemarineerde kip met frisse groene appel  

Tortillawrap hummus en gegrilde groenten  €  8,75
Huisgemaakte kerriehummus met gegrilde aubergine en gepofte paprika

Uitsmijter royale € 10,25
Drie streek scharreleieren op ambachtelijk wit- of bruinbrood met kaas, 
uitgebakken spek en/of gebakken paddenstoelen 

Uitsmijter ham/kaas € 9,75
Drie streek scharreleieren op ambachtelijk wit- of bruinbrood met ham en/of kaas

Rundvleeskroketten € 9,50
Twee kroketten van De Bourgondiër op ambachtelijk wit- of bruinbrood 
met Marne Mosterd en roomboter

Groentekroketten  € 8,50
Twee van Dobben groentekroketten op ambachtelijk wit- of bruinbrood 
met Marne Mosterd en roomboter

Panini Italia € 6,95
Gegrild Italiaans broodje met brie, Italiaanse rauwe ham en basilicumpesto

Panini vega  € 6,95
Gegrild Italiaans broodje met mozzarella, gegrilde aubergine, olijventapenade en
tomaten chutney

Tosti pide Hawaï € 6,95
Ham en/of kaas, verse ananas met saus naar keuze

Alleen de sandwiches, wraps en uitsmijters kunnen geserveerd worden op glutenvrij brood.

MAALTIJDSALADES van 12.00 uur tot 21.00 uur

Salade gerookte vis € 15,50
Huisgemaakte salade van tonijn en gerookte makreel met appel, augurk, 
wasabi mayonaise en gekookt ei

Salade geitenkaas  € 15,25
Geitenkaas uit de oven, amandelschaafsel, gekonfijte uien, gele bieten, 
tomaten, radijs en kruidencroutons, met naar keuze balsamicostroop of honing 

Caesar salade € 15,50
Kippendij, uitgebakken spek, gekookt ei, Parmezaanse kaas en kruidencroutons
met huisgemaakte ansjovismayonaise

Salade umami € 15,25
Rijstnoodles, tomaten, bamboescheuten, wakame zeewier, gekookt ei en in oestersaus
gebakken paddenstoelen (vegan variant van deze salade is mogelijk)

Maaltijdsalades worden geserveerd met een klein broodje, glutenvrij brood is mogelijk.

SOEPEN van 12.00 uur tot 21.00 uur

Duo van soep € 6,95
Proeverij van onderstaande soepen

Mosterdsoep  € 5,95
Soep van Marne Mosterd met keuze uit gebakken spekjes, 
gerookte zalm of belegen kaas

Weeksoep  € 5,95
Wisselende soep, vraag de bediening naar de soep van deze week

Soepen worden geserveerd met een klein broodje, glutenvrij brood is mogelijk.
Extra garnituur in de soep, zoals spekjes, is mogelijk tegen een meerprijs van €0,50.

GENIET VAN UW 
HAPJE EN DRANKJE

KLEINE GERECHTEN van 12.00 uur tot 21.00 uur

Charcuterie € 13,75
Huisgerookte rosbief, mattonella (Italiaanse rauwe ham) en Coppa di Parma 
geserveerd met cranberrycompote en een frisse groene salade met daarbij 
een klein broodje met boter

Burrata  € 14,75
Romige mozzarellabol met gegrilde aubergine, tomaat, pijnboompitten 
en extra virgin olijfolie

Tabouleh  € 11,25
Libanese couscoussalade met geroosterde paprika, tomaat, komkommer, 
rode ui, granaatappel en een frisse yoghurt-muntdressing

WARME PLATE GERECHTEN van 12.00 uur tot 21.00 uur

Sauna klassieker varkenshaassaté € 18,85
Spies van gemarineerd varkenshaas met pindasaus, kroepoek, atjar, seroendeng 
en gebrande pinda’s met friet 

Zalmfi let  € 21,50
Op de huid gebakken zalmfi let met een korst van pijnboompitten, Dijonmosterd 
en honing met een romige basilicumsaus

Diamanthaas biefstuk  € 19,75
Malse biefstuk uit de schouder met jus van zwarte truff el

Chefs Special € 21,50
Culinaire verrassing van de chef, vraag de bediening naar de special van deze week

Bovenstaande gerechten worden geserveerd met een aardappel-, en groente garnituur op het 
bord.

Pasta vegetariana  € 16,50
Pastaschelpen in spinazieroomsaus met gegrilde groenten, gebakken paddenstoelen, 
zongedroogde tomaatjes, pijnboompitten en Parmezaanse kaas

Vegan burger   € 15,75
Wisselende huisgemaakte burger van aardappel en diverse soorten groenten, 
geserveerd op een sesambol met tomaat, augurk en barbecuesaus met daarbij friet en 
tomatenketchup

Waterlelie Burger  € 16,75
Burger van Iers dry aged rundvlees geserveerd op een sesambol met gerookte cheddar, 
gekonfi jte uien, tomaat, augurk en barbecuesaus, met daarbij friet en mayonaise

DESSERTS van 12.00 uur tot 21.00 uur

Yoghurttaart met seizoensfruit € 7,95
Met kaneelroomijs en slagroom

Crème brûlée  € 7,95
Romig nagerecht met vanille en Licor 43

Sabayon van boerenjongens  € 7,95
Met stroopwafelijs en gezouten karamel

vegetarisch vegan Gulpener Pilsener

WELKOM IN ONS RESTAURANT
Eén van de weinige plekken in het land waar u kunt lunchen en dineren 
in badjas, een echt huiskamergevoel. Wij, het keukenteam, staan elke 
dag van het jaar met enthousiasme klaar om een (h)eerlijke maaltijd voor 
u te bereiden. Alle gerechten zijn met zorg, liefde en aandacht voor u 
klaargemaakt en dát proeft u terug.

WIST U DAT… 
• we het meeste zelf maken vanaf de basis?  
• we het liefst werken met lokale producten en grondstoff en om zo de 

belasting op het milieu lager te maken?
• we waar het kan werken met biologische producten en vrij van chemische 

middelen?
•  we zoveel mogelijk ons afval scheiden en zo min mogelijk weggooien?
• we een zeer uitgebreide kaart bieden zodat er van ’s morgens 10 uur tot 

‘s avonds 23 uur voor elk wat wils is?



MENUKAART

www.waterlelie.nl

KOFFIE 

Koffie € 2,75
Koffi  e large € 4,50
Espresso € 2,75
Dubbele espresso € 3,95
Café au lait € 3,75
Cappuccino € 3,25
Cappuccino large € 4,95
Cappuccino met een shot karamel of hazelnoot € 3,75
Latte Macchiato € 3,75
Latte Macchiato met een shot karamel of hazelnoot € 4,25
Espresso Macchiato € 2,95

Onze koffi  esoorten zijn ook verkrijgbaar met havermelk, hier wordt €0,50 voor berekend.

THEE 

Thee, keuze uit English breakfast, earl grey, rooibos, citroen, rood fruit, € 2,75
mint, jasmijn, kamille, rozenbottel, groene thee
Verse muntthee met honing  € 3,75
Verse gemberthee met citroen of sinaasappel en honing  € 3,75
Verse sinaasappel en kaneel thee met honing  € 3,75
Verse steranijs thee met honing  € 3,75                                      
Verse zoethout thee met honing  € 3,75

BOUILLON 

Bouillon, keuze uit kip, tomaat of tuinkruiden € 3,25

WARME CHOCOLADEMELK 

Warme chocolademelk  € 3,75
Slagroom  € 0,50
Shot kokos, hazelnoot of karamel  € 0,50

SMOOTHIE 100% FRUIT 

Frozen smoothie mango passievrucht  € 5,50
Met een topping van kiwi, aardbei of kokos  € 0,50

VRUCHTENSAPPEN Klein Groot

Verse jus d’orange € 3,95 € 5,50
Biologische appelsap € 3,95 € 5,50
Grapefruitsap € 3,25 € 4,75
Mix van jus, grapefruit en citroen € 4,00 € 5,25
Karnemelk-jus d’orange € 3,75 € 5,25
Saunaflip (yoghurt met jus d’orange) € 4,00 € 5,50
Purple Haze (perensap/cassis/mint)   € 5,25
Sauna Kiss (tonic/cassis/sinaasappel)   € 5,25

BFRESH BIO LEMONADES 

Citroen met agave en gember   € 3,75
Granaatappel met Griekse bergthee   € 3,75
Gemaakt van vers fruit, zonder suiker en conserveringsmiddelen.

D R A N K E N K A A R T BORRELHAPJES zondag t/m donderdag van 14.30 uur tot 21.30 uur
 vrijdag en zaterdag van 14.30 uur tot 22.00 uur

Luxe kaas & worst plankje € 13,75
Droge worst en belegen kaas uit de regio met vijgenconfiture 
en balsamicostroop geserveerd met druiven, walnoten en toastjes

Nachos deluxe  € 8,25
Tortillachips in de oven gegratineerd met belegen kaas, crème fraîche, 
huisgemaakte tomatensalsa en guacamole

Trio van zoutjes  € 8,25
Gerookte amandelen, taggiasche olijven en groentechips

Bittergarnituur 10 stuks € 9,75
Diverse luxe borrelhapjes met dipsausjes

Bittergarnituur vega  10 stuks € 9,75 
Diverse gefrituurde kaashapjes, geserveerd met chilisaus
  
Loempiaatjes  10 stuks € 6,50
Gevuld met groenten, geserveerd met chilisaus

Broodplankje €  7,50
Vijf kleine broodjes geserveerd met aïoli, olijventapenade en hummus 

Bitterballen  4 stuks € 3,95
Bitterballen van de Bourgondiër met Marne Mosterd  8 stuks € 7,75

  

GEBAK 

Roomboter appelgebak €  3,95

Smeuïge carrotcake €   3,95

Glutenvrij gebak €   4,50

Chocolade muffin grande €   3,50

Slagroom €  0,50

FRIS TUSSENDOORTJE van 12.00 uur tot 21.00 uur

Frozen smoothie 100% fruit
Frozen smoothie mango passievrucht  € 5,50
Met een topping van kiwi, aardbei of kokos  € 0,50

Biologische yoghurt €  4,95
Met sneaky cinnamon granola van het merk Tlant en honing

Yoghurttaart met seizoensfruit  €  7,95
Met kaneelroomijs en slagroom

c a d e a u k a a r t
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MENUKAART

www.waterlelie.nl
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Sauna Kiss (tonic/cassis/sinaasappel)   € 5,25

BFRESH BIO LEMONADES 
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Granaatappel met Griekse bergthee   € 3,75
Gemaakt van vers fruit, zonder suiker en conserveringsmiddelen.
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 vrijdag en zaterdag van 14.30 uur tot 22.00 uur
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KOUDE DRANKEN EN FRISDRANKEN  Klein Groot

Coca Cola / Coca Cola zero € 3,30 €  4,30
Sisi / Cassis €  3,30 €  4,30
Bitter lemon / Tonic €  3,30 €  4,30
Ginger Ale € 3,30 € 4,30
Rivella €  3,30 €  4,30
Ice tea €  3,30 €  4,30
Ice tea Green  €  3,30 €  4,30
Eko Melk € 3,00
Eko Karnemelk €  3,00
Chocolademelk €  3,30
     
WATER Klein Groot
   
Waterlelie bronwater blauw € 2,85 €  3,60
Waterlelie bronwater rood € 2,85 €  3,60
Spa blauw (0,5l plastic fl es)   €  3,75
Spa rood (0,5l plastic fl es)   €  3,75

FRUITWATER Klein Groot

Sinaasappel en citroen € 3,60 €  3,95
Munt en citroen € 3,60 €  3,95 

BIEREN VAN DE TAP 

Gulpener Pilsener  0,25cl 5.0 % € 3,75
Gulpener Weizen 0,30cl 5.1 %  € 3,95
Seizoensbier 0,25cl 5.0 % € 4,75

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 % € 3,25

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 €  12,00 €  4,20
Huiswijn wit zoet €  12,00 €  4,20
Huiswijn rosé €  12,00 €  4,20
Huiswijn rood €  12,00 €  4,20

Wit
Sauvignon Blanc € 12,95 €  4,75
Verdejo €  14,95 €  4,95
Prosecco   €  5,50

Rood
Cabernet Sauvignon €  12,95 €  4,75
Tempranillo €  14,95 €  4,95

SANDWICHES van 12.00 uur tot 17.00 uur

Sandwich gerookte vissalade € 8,95
Huisgemaakte salade van tonijn en gerookte makreel met appel, augurk, 
wasabi en limoenmayonaise

Sandwich brie, peer en spek  € 8,75
Rijkelijk belegd met brie, uitgebakken spek en zachte, zoete peren, afgetopt met 
amandelschaafsel en naar keuze balsamicostroop of honing

Royaal belegde rustieke sandwiches van ambachtelijk wit- of bruinbrood.

Tortillawrap gerookte zalm  €  9,50
Gerookte Noorse zalm, komkommer, wasabi en kruidenroomkaas

Tortillawrap Thai kip curry € 8,75
In currypasta en kokos gemarineerde kip met frisse groene appel  

Tortillawrap hummus en gegrilde groenten  €  8,75
Huisgemaakte kerriehummus met gegrilde aubergine en gepofte paprika

Uitsmijter royale € 10,25
Drie streek scharreleieren op ambachtelijk wit- of bruinbrood met kaas, 
uitgebakken spek en/of gebakken paddenstoelen 

Uitsmijter ham/kaas € 9,75
Drie streek scharreleieren op ambachtelijk wit- of bruinbrood met ham en/of kaas

Rundvleeskroketten € 9,50
Twee kroketten van De Bourgondiër op ambachtelijk wit- of bruinbrood 
met Marne Mosterd en roomboter

Groentekroketten  € 8,50
Twee van Dobben groentekroketten op ambachtelijk wit- of bruinbrood 
met Marne Mosterd en roomboter

Panini Italia € 6,95
Gegrild Italiaans broodje met brie, Italiaanse rauwe ham en basilicumpesto

Panini vega  € 6,95
Gegrild Italiaans broodje met mozzarella, gegrilde aubergine, olijventapenade en
tomaten chutney

Tosti pide Hawaï € 6,95
Ham en/of kaas, verse ananas met saus naar keuze

Alleen de sandwiches, wraps en uitsmijters kunnen geserveerd worden op glutenvrij brood.

MAALTIJDSALADES van 12.00 uur tot 21.00 uur

Salade gerookte vis € 15,50
Huisgemaakte salade van tonijn en gerookte makreel met appel, augurk, 
wasabi mayonaise en gekookt ei

Salade geitenkaas  € 15,25
Geitenkaas uit de oven, amandelschaafsel, gekonfijte uien, gele bieten, 
tomaten, radijs en kruidencroutons, met naar keuze balsamicostroop of honing 

Caesar salade € 15,50
Kippendij, uitgebakken spek, gekookt ei, Parmezaanse kaas en kruidencroutons
met huisgemaakte ansjovismayonaise

Salade umami € 15,25
Rijstnoodles, tomaten, bamboescheuten, wakame zeewier, gekookt ei en in oestersaus
gebakken paddenstoelen (vegan variant van deze salade is mogelijk)

Maaltijdsalades worden geserveerd met een klein broodje, glutenvrij brood is mogelijk.

SOEPEN van 12.00 uur tot 21.00 uur

Duo van soep € 6,95
Proeverij van onderstaande soepen

Mosterdsoep  € 5,95
Soep van Marne Mosterd met keuze uit gebakken spekjes, 
gerookte zalm of belegen kaas

Weeksoep  € 5,95
Wisselende soep, vraag de bediening naar de soep van deze week

Soepen worden geserveerd met een klein broodje, glutenvrij brood is mogelijk.
Extra garnituur in de soep, zoals spekjes, is mogelijk tegen een meerprijs van €0,50.

GENIET VAN UW 
HAPJE EN DRANKJE

KLEINE GERECHTEN van 12.00 uur tot 21.00 uur

Charcuterie € 13,75
Huisgerookte rosbief, mattonella (Italiaanse rauwe ham) en Coppa di Parma 
geserveerd met cranberrycompote en een frisse groene salade met daarbij 
een klein broodje met boter

Burrata  € 14,75
Romige mozzarellabol met gegrilde aubergine, tomaat, pijnboompitten 
en extra virgin olijfolie

Tabouleh  € 11,25
Libanese couscoussalade met geroosterde paprika, tomaat, komkommer, 
rode ui, granaatappel en een frisse yoghurt-muntdressing

WARME PLATE GERECHTEN van 12.00 uur tot 21.00 uur

Sauna klassieker varkenshaassaté € 18,85
Spies van gemarineerd varkenshaas met pindasaus, kroepoek, atjar, seroendeng 
en gebrande pinda’s met friet 

Zalmfi let  € 21,50
Op de huid gebakken zalmfi let met een korst van pijnboompitten, Dijonmosterd 
en honing met een romige basilicumsaus

Diamanthaas biefstuk  € 19,75
Malse biefstuk uit de schouder met jus van zwarte truff el

Chefs Special € 21,50
Culinaire verrassing van de chef, vraag de bediening naar de special van deze week

Bovenstaande gerechten worden geserveerd met een aardappel-, en groente garnituur op het 
bord.

Pasta vegetariana  € 16,50
Pastaschelpen in spinazieroomsaus met gegrilde groenten, gebakken paddenstoelen, 
zongedroogde tomaatjes, pijnboompitten en Parmezaanse kaas

Vegan burger   € 15,75
Wisselende huisgemaakte burger van aardappel en diverse soorten groenten, 
geserveerd op een sesambol met tomaat, augurk en barbecuesaus met daarbij friet en 
tomatenketchup

Waterlelie Burger  € 16,75
Burger van Iers dry aged rundvlees geserveerd op een sesambol met gerookte cheddar, 
gekonfi jte uien, tomaat, augurk en barbecuesaus, met daarbij friet en mayonaise

DESSERTS van 12.00 uur tot 21.00 uur

Yoghurttaart met seizoensfruit € 7,95
Met kaneelroomijs en slagroom

Crème brûlée  € 7,95
Romig nagerecht met vanille en Licor 43

Sabayon van boerenjongens  € 7,95
Met stroopwafelijs en gezouten karamel

vegetarisch vegan Gulpener Pilsener

WELKOM IN ONS RESTAURANT
Eén van de weinige plekken in het land waar u kunt lunchen en dineren 
in badjas, een echt huiskamergevoel. Wij, het keukenteam, staan elke 
dag van het jaar met enthousiasme klaar om een (h)eerlijke maaltijd voor 
u te bereiden. Alle gerechten zijn met zorg, liefde en aandacht voor u 
klaargemaakt en dát proeft u terug.

WIST U DAT… 
• we het meeste zelf maken vanaf de basis?  
• we het liefst werken met lokale producten en grondstoff en om zo de 

belasting op het milieu lager te maken?
• we waar het kan werken met biologische producten en vrij van chemische 

middelen?
•  we zoveel mogelijk ons afval scheiden en zo min mogelijk weggooien?
• we een zeer uitgebreide kaart bieden zodat er van ’s morgens 10 uur tot 

‘s avonds 23 uur voor elk wat wils is?


