
BROODJE PITTIGE KIP €8,50
Waterlandse Klassieker met groenten en kip. 

BROODJE GEGRILDE GROENTEN €7,95
Met gegrilde groenten en hummus. 

STEAK SANDWICH €9,50
Met truffelmayonaise, pijnboompitten en parmezaanse kaas. 

KIP SATE MET FRIET €16,95
Sate van kippendij met zuur en satesaus.

GROENE CURRY €17,50
Heerlijke pittige curry met kip en groenten (kan ook veganistisch)

WATERLAND BURGER €12,95
Homemade hamburger met kaas en bacon. (friet en sla €4 extra)

GEROOKTE KIP WRAP €7,95
Met ui, tomaat, sla, bacon en citroenmayo. 

BROODJE PASTRAMI €8,95
Pastrami met mosterd, zuur en zuurkool.

CLUB SANDWICH €8,95
Met kip, bacon, kaas, tomaat en sla.

BROODJE KROKET  €3,95
Zachte bol met Oma Bob’s kroket. 

BROODJE CARPACCIO €8,95
Met rucola en truffel mayonaise.

BROODJE OSSENWORST €7,95
Amsterdamse ossenworst met ui en mosterd.

SPICY CHICKEN BURGER €9,50
Gemarineerde krokante pittige kip met sla.

BROODJE GEROOKTE ZALM €9,50
Met komkommer en verse kruiden.

TOSTI HAM KAAS €4,95
Kan ook met salami, of bacon.

TOSTI PESTO MOZZARELLA €5,95
Tosti met Italiaans vleugje. 

UITSMIJTER €9,75
3 Eieren, met kaas, bacon en/of ham.  

CROQUE MONSIEUR €8,95
Warm uit de oven met kaas, ham en bechamelsaus.

CROQUE MADAME €9,95
Warm uit de oven met kaas, ham, bechamelsaus en een eitje.

Lunch

Ontbijt

ONTBIJT & LUNCH GOLF WATERLAND
BUIKSLOTERMEERDIJK 141, 1027 AC, AMSTERDAM. 2022.

Vraag voor het overzicht van allergenen. 

Soep

 = U KUNT ONZE MEDEWERKERS VRAGEN VOOR MEERDERE VEGAN OPTIES.
Indien u gerechten vegetarisch of veganistisch wilt of andere dieet wensen heeft laat het weten aan een van onze medewerkers.

TOMATENSOEP €6,95
Klassieke tomaten soep met brood.

THAISE CURRY SOEP MET MOSSELEN €6,95
Licht pittige Thaise curry soep met brood.

Lunch

Salade

KLASSIEKE CAESAR  €13,50
Met ansjovis, croutons, parmezaanse kaas, en brood. (kip optioneel).

GEROOKTE ZALM €13,95
Met avocado, tomaat, citroen dressing, radijs en verse kruiden 

PITTIGE KIP €13,50
Waterlandse Klassieker met groenten en kip. 

Zoet

APPELTAART €4,95
Hollandse appeltaart met slagroom

CHEESECAKE MET EEN TWIST €6,95
Vers gemaakte cheesecake. 


