Eat
Drink

Enjoy

Warme dranken
Thee

€ 1,80

Verse muntthee

€ 3,50

Verse gemberthee
Koffie, espresso
Cappuccino

€ 3,50
€ 2,00

€ 2,50

Latte macchiato, koffie verkeerd
Warme chocolademelk

€ 2,75

€ 3,00

Warme chocolademelk met slagroom

€ 3,50

Warme chocolademelk met Ströhrum 80% en slagroom

€ 4.25

Irish coffee, French coffee, Italian coffee

€ 5,75

Voor bij de koffie

To Go

Gevulde koek

Bolletje kaas of boerenachterham

€ 1,50

Boeren appeltaart geserveerd
met een toefje slagroom

€ 3,25

Wisselend gebak, diverse soorten

Bolletje ham/kaas
Candybar

€ 3,75

€ 3,00

€ 1,50

Gevulde koek

€ 1,50

Mueslireep B’tween

€ 2,00

€ 2,75

Lunchkaart (tot 17:00 uur)
Sandwiches
Zachte bol met Oma Bobs rundvleeskroket en mosterd

€ 3,95

Vloerbrood met jong belegen kaas, oude kaas of boerenachterham

€ 4,75

Vloerbrood met geitenkaas geserveerd met walnoten en honing-tijm (warm)
Oerbrood met carpaccio geserveerd met rucola, Parmezaanse kaas,
truffelmayonaise en pijnboompitten

€ 7,50

Broodje eiersalade geserveerd met Parmezaanse kaas en truffelolie

€ 6,50

Broodje Amsterdamse ossenworst of Amsterdamse leverworst

€ 5,75

€ 6.75

Specials
Broodje van de week (zie krijtbord)

€ 5,75

Broodje pittige kip met bosui, cashewnoten en een dressing van sesam, ketjap en soja
‘12 uurtje’; kopje tomatensoep of de soep van de dag, snee oerbrood
geserveerd met Oma Bobs rundvleeskroket en een snee oerbrood
belegd met boerenachterham en een spiegeleitje

€ 9,50

Waterland Burger; geserveerd op een meergranenbol met tomaat, rode ui en frietjes
(+ spek € 1,00 en + cheddar cheese € 1,00 )
Clubsandwich ; kip, ei, sla, avocado-mayonaise, tomaat en bacon

€ 7,00

Uitsmijters

Tosti’s & Panini’s

Uitsmijter ham en kaas
€ 7,50

€ 3,25

Panini kip geserveerd met jalapeños
en cheddar cheese

€ 11,50

€ 10,50

Biologische yoghurt geserveerd met vers fruit, granola en ahornsiroop

Tosti ham en kaas

€ 6,50

€ 5,75

Panini brie geserveerd met walnoten en honing

€ 5,75

Uitsmijter spek
€ 8,25

Soepen

Salades
Salade carpaccio; met pijnboompitten,
Parmezaanse kaas en truffelmayonaise

Soep van de dag
€ 12.50

€ 4,50

Toscaanse tomatensoep met
Parmezaanse kaas en olijfolie

Salade pittige kip; met bosui, cashewnoten
en een dressing van sesam, ketjap en soja €10,50
Salade quinoa; met tahini dressing,
tomaatjes, lente ui, noten, sesam € 12,50
Salade Niçoise; met vers gebakken tonijn,
haricots verts, ei, rode ui, tomaatjes en
croutons € 13,50

Hoofdgerechten
Waterland Burger; geserveerd op een meergranenbol met tomaat,
rode ui en frietjes (+ spek € 1,00 en + cheddar cheese € 1,00 )

€ 11,50

Saté van kip met atjar en kroepoek, geserveerd met frietjes of stokbrood
Spareribs met 3 soorten sauzen, salade en frietjes

€ 14,95

€ 15,50

Biefstuk met grootmoeders jus of pittige jus, geserveerd met brood en frietjes
Traditionele curry van kip, met haricots verts en rijst
“Catch of the day” (zie krijtbord)

€ 14,50

dagprijs

Tagliatelle alla Carbonara, geserveerd met spek, roomsaus,
eigeel en Parmezaanse kaas € 12,50

Zoet & Zo
IJspalet met 3 soorten ijs, fruit en slagroom

€ 6,50

Amsterdamse liefde, specialiteit van onze chef; butterscotch met mascarpone,
amaretto en advocaat € 4,95
Reypenaar kaasplankje, 4 soorten kaas met notenbrood en vijgen

€ 10,95

€ 19,75

€ 4,50

Wijnen

Rood

				

Prosecco Le Contesse frizzante
Glas € 4,25 Fles € 24,50

Fris en uitnodigend, fruitig,
bloemig (acacia) ronde, romige afdronk

WiT
Domaine de Guillaman ‘Au Cler’
VdP des Côtes de Gascogne
Glas € 3,95

Fles € 22,50

Vega de Castilla, Uxue”Navarra, garnacha
Glas € 3,95 Fles € 22,50

Stevige maar vriendelijke wijn, mooie tonen
van zwarte bessen eucalyptus,
lange krachtige afdronk

Cave Coopérative Ambrosia Narbonne “Le Masnuy”
Rouge Merlot, Cabernet Sauvignon.
Glas € 4,25 Fles € 24,50

Een frisse, licht aromatische wijn, levendig,
fraaie tonen van citrus en tropisch fruit

Aangenaam glas wijn met veel balans, prima voor
alledag en voor aan tafel. Lekker bij rood vlees,
barbecue en harde kazen

Domaine de Belle Mare Pays d’Oc,
Les Granges sauvignon blanc

Bodegas del Medievo Älmaraz” Tinto
Rioja (Baja) Tempranillo, Garnacha

Glas € 4,25 Fles € 24,50

Licht van kleur met groengele reflectie.
Fris en aangenaam van smaak, ziltig, mineraal,
appelfruit, knisperende zuren

Domaine de Belle Mare
Pays d’Oc IGP, chardonnay

Glas € 4,25 Fles € 24,50

Bleekgele kleur, in de smaak geel fruit;
o.a. perzik, met impressies van limoen
en honing

Rose
Alignan du Vent Néffies ‘Marquis de Lissac’
Pays dÓc IGP, Cinsault Syrah, Grenache
Glas € 3,95 Fles € 22.50

Fris, framboos, grapefruit, aangenaam in de
mond, licht vettig, mooi rood fruit.
Heerlijk bij gegrilde vis

Glas € 4,25 Fles € 24,50

Ongelofelijke lekkere wijn voor een kleine prijs.
Heerlijk bij grillgerechten, steaks en tapas

Specials & gin’s
Glas Hugo
Sprankelende mousserende wijn met
vlierbessensiroop, muntblaadjes en verse limoen
Glas € 4,25

Glas glühwein
Verwarmde rode wijn met kruidnagel, steranijs
en kaneel en sinaasappel Glas € 3,50

Hendrick’ s gin met Russel & Co tonic
Geserveerd met komkommer en munt Glas € 8,50

Bombay Sapphire gin met Thomas Henry tonic
Geserveerd met sinaasappel
en kruidnagel Glas € 7,50

Snacks & Bites
Breekbroodje geserveerd met aioli, tapenade en boter

€ 6,00

Reypenaar kaasplankje, 4 soorten met notenbrood en vijgen
Oma Bobs rundvleesbitterballen (8 stuks)
Garnalenkroketjes

€ 10,95

€ 5,50

€ 8,50 							

Gemengd bittergarnituur (16 stuks) € 10,50
Portie Amsterdamse ossenworst en Amsterdamse leverworst
Kipkluifjes en kippenvleugeltjes (8 stuks)
geserveerd met een knoflooksaus en chillisaus

€ 7,00

€ 7,50

Koude dranken

Mineraalwater

Frisdranken

Sourcy blauw, sourcy rood

€ 2,25

Sourcy ‘Pure blue’ 0,75 liter

€ 4,00

Sourcy ‘Pure red’ 0,75 liter

€ 4,00

€ 2,25

Ice tea sparkling, ice tea green
Tomatensap, appelsap

€ 2,50

€ 2,60

Vers geperste jus d’orange klein

€ 3,75

Vers geperste jus d’orange groot

€ 5,75

Melk, karnemelk

€ 1,80

Alcoholische dranken
Jenevers, corenwijn € 2,50
Vieux

Halve liters: pepsi, pepsi light, seven-up, sinas,
bitterlemon, cassis en rivella € 4,50

€ 3,95

Whiskey v.a.
Likeuren v.a.

€ 5,00

Rode Annie: cassis en bitterlemon

€ 4,00

Vodka, Bacardi en Gin € 4,25
Jägermeister

€ 3,00

P. S. V. (Port, Sherry, Vermouth)

Specials

€ 3,50

€ 4,50

Gele Peter: jus d’orange en bitterlemon

€ 4,50

Blonde Peter: spa rood en jus d’orange

€ 4,50

Evenementen
Wilt u iets organiseren al dan niet gecombineerd met een golfactiviteit,
dan bent u bij Golfbaan Waterland Amsterdam aan het juiste adres.
Wij verzorgen graag uw evenement op maat.
Onze locatie is ook te huur voor feesten en partijen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Sales & Events
020-6361010 events@gbwa.nl

