Hier, op de grens tussen land en water, is iedereen welkom om z’n vleugels te laten
wapperen. Ons menu staat bol van de verse gerechten, vaak van lokale ingrediënten, ieder met
een eigen verhaal. Vragen? Chef Syl en Romy staan je graag te woord. Eet smakelijk!

BELEGDE BROODJES

DE WATERRAAF LUNCH

Laat je verrassen door een verrukkelijke proeverij
met Romy’s verse soep en twee belegde broodjes
van chef Syl. Deze lunch kan zowel vis/vlees als vegan.

Keuze uit maïs, desem of donker meergranen
11,50

SALADES

Geserveerd met versgebakken brood en boter
CAESARSALADE
Knapperige, frisse havensalade met gegrilde
kippendijen en caesardressing

12,50

DE WATERRAAF SALADE
Vol met lekkers uit het water, zoals Hollandse
garnalen, botervis en met hennep gerookte zalm
DE JONG SALADE V
Met gegrilde groenten, gepofte paprika en picobello
kaaskruim (kan ook zonder geitenkaas)

MET HENNEP EN LAURIER GEROOKTE ZALM
met Zaanse mayonaise, op smaak gebracht met
pompoensambal

9,50

HUMMUS VAN DE WEEKmet gegrilde groente

7,50

PULLED OATS met verrukkelijke bbq-saus

VEGAN

VEGAN

8,50
7,50

13,50

WITTE RAVENBURGER
Burger van gans met zoetzure rode kool
en huisgemaakte ketchup

8,50

12,50

BOER TED’S CRISPY BURGER
Burger van knolselderij met koolsla en huisgemaakte
dillemayonaise (kan ook vegan) V

7,50

UITSMIJTER
Met ham òf kaas: 8,50

7,00
9,00

Dubbeldikke tosti’s van maïs, desem of donker meergranen
Keuze uit: ham, kaas of hummus
6,00
Extra: tomaat • gegrilde groente • Zaanse Sambal (per item) +0,50
V

9,00

WARME BEENHAM met Zaanse mosterd/honingsaus

DIY TOSTI

PORTIE HAVENFRIET of kleine salade (los te bestellen)

GEROOKTE BOTERVIS met dillemayonaise

| Met ham én kaas

KALFSKROKET OF ZEEWIERKROKET VEGAN met broodje
Dubbele dosis (dus twee stuks) voor maar...

6,00
8,00

2,50

DE WATERRAAF BORRELPLANKEN
Lekker achterover leunen met vrienden. Verhalen uitwisselen. Dat doen we zelf ‘t liefst met een Waterraaf Borrelplank.
Onderstaande prijzen gaan uit van twee personen, maar je kunt bestellen voor hoeveel mensen je wilt. Maar ook gewoon los
een portie bitterballen, blokjes kaas of ander lekkers is uiteraard geen probleem...
BORRELPLANK ‘FRESH FISH OF BEL AIR’
Gerookte zalm met hennep, Olijcke David
zeewierballen, makreelsalade, garnalencocktail,
garnalenkrokketen, breekbrood
BORRELPLANK ‘HOLLANDSE VERJAARDAG’
Bitterballen, blokjes kaas, ossenworst, leverworst,
Zaanse grove mosterd

22,50

BORRELPLANK ‘FUNKY VEGAN’ VEGAN
Chutney, hummus, Olijcke David zeewierballen,
knolselderijballen, breekbrood
(vega optie: inclusief kaas) V

12,50

BORRELPLANK ‘KAAS IS DE BAAS’
Een reis langs de lekkerste soorten kaas, aangevuld
met druiven, appelstroop en meer V

Blijf op de hoogte en volg ons op De Waterraaf

14,50

19,50

