Dinerkaart
Soep en brood
Broodplank (voor 2 pers.)
verschillende broodsoorten met diverse smeersels

6,25

Tomatensoep van geroosterde tomaten
pancetta - crème fraîche (ook vega verkrijgbaar)

5,50

Licht pittige pompoensoep (vega
harissa - fetakaas - basilicumolie

5,95

Chef’s soep
Kijk op ons krijtbord of vraag de bediening

-

Voorgerechten
Gegrilde groene asperges met groente bitterballen (vega)
Parmezaan schuim - kwartelei

9,25

Langzaam gegaard wild zwijn
bietjessalade - gepoft spek - veenbessen compote

9,95

Carpaccio
vers gesneden - Parmezaanse kaas - cashewnoten pesto - truffelmayonaise

9,95

Rillette van warm gerookte zalm
aardappelsalade - yoghurtdressing - gepofte quinoa

9,95

Surf en Turf
medium gebraden rundvlees - gegrilde tonijn tonijncrème - appelkappertjes

10,95

Voorgerecht van de dag
kijk op ons krijtbord of vraag de bediening

-

Heeft u een allergie, meld het ons! Dan houden wij hier rekening mee

Hoofdgerechten vlees
Spies van gemarineerde varkenshaas met satésaus
seroendeng - krokante uitjes - zoetzure groenten - kroepoek

18,95

Gevulde parelhoenfilet met een gevogelte lolly
mosterd roomsaus - paddenstoelen

19,75

Zacht gegaarde rundersukade
geroosterde groente - notencrunch - jus van kruidkoek

21,95

In boter gebakken hertenbiefstuk
bospaddenstoelenkroketje - hete bliksem - wildjus

23,95

Tournedos Stroganoff
botermalse biefstuk van de haas - aardappelgratin stroganoffsaus

24,95

-

Chef’s special
kijk op ons krijtbord of vraag de bediening

Hoofdgerechten vis
Gebakken kabeljauwloin (het zachtste deel van de vis!)
met perlou en currysaus
Visspecial
kijk op ons krijtbord of vraag de bediening

21,95

-

Vegetarisch
Rijk gevulde herfstsalade
bospaddenstoelen - zoetzure pompoen - geitenkaas walnoten - croutons - vijgen
Groentelasagna
paprika - ui - courgette - aubergine - peultjes - mozzarella
Vegaburger met tomatensalsa
brioche bol - krokante ui - suikersla

16,95

16,95

16,95

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met friet en salade

Voor de kinderen
Poffertjes
met boter en poedersuiker

6,25

Spies frikandel of kipnuggets
friet - mayonaise - appelmoes

6,95

Pizza margherita
tomaat - kaas - basilicum

6,95

Fish & Chips
kibbeling - friet - mayonaise

7,95

Kindermenu
tomatensoepje - hoofd naar keuze - kinderijsje

10,95

Nagerechten
Vlaflip in een modern jasje
vanille hangop - chocolademousse - vanille roomijs zwarte bessen coulis

7,25

Huisgemaakte nutella parfait
noten-chocolade crunch - lemon curd - bramen - druiven pindarotsjes

7,75

Dokkumer IJsfontein
kaneelijs - merengue - gemarineerde mandarijntjes

7,75

Crème brulée van Dokkumer koffie
stoofperencompote - ambachtelijk sûkerbôle ijs van ZUCO

7,95

Koffie de Waegh
koffie, diverse bonbons en een likeur naar keuze

7,50

Kinderijsje
2 bolletjes vanille ijs - chocolade -slagroom

4,50

Dessert van de dag
kijk op ons krijtbord of vraag de bediening

-

Heeft u een allergie, meld het ons! Dan houden wij hier rekening mee

De naam “Grand Café de Waegh” vindt zijn oorsprong
in het pand waarin het is gevestigd.
Al in 1593 werd er op deze plaats een waag in
Dokkum gebouwd. Een waag was in het algemeen het
middelpunt van een marktstad waar goederen werden
gewogen. Het recht hierop was één van de stadsrechten.
Voor een juist gewicht van de koopwaar was de
marktkoopman verplicht om de producten in
de stadswaag te laten wegen. In 1754 werd het pand v
ervangen door het gebouw zoals we het nu kennen.
De waag werd niet alleen gebruikt voor het wegen van
boter en kaas, maar bood ook onderdak aan
de stadswacht. Op de gevelsteen staat nog de tekst
“Weegt en Waakt” wat verwijst naar de dubbele functie
van het waaggebouw in die tijd.
Nadat het gebouw zijn functie als waag had verloren
is het onder andere in gebruik geweest als
brandweerpost, politiebureau, oudheidskamer en
VVV-kantoor. Na al deze jaren is het gebouw zijn
publieke functie nog steeds niet verloren. Ook nu is
“Grand Café de Waegh” het middelpunt van Dokkum.
Een ontmoetingsplaats waar mensen kunnen
eten, drinken én genieten.

