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

Romige courgettesoep
geitenkaas - croutons - bosui

5,95

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

-

Voorgerechten
Vegetarische steak tartaar
tomaat - paddenstoelen - olijven - vadouvanmayonaise

9,25

Bulgogi (gegrild rundvlees / koud geserveerd)
licht pikant - kimchi mayonaise - wakame salade

9,75

Carpaccio
vers gesneden - Parmezaanse kaas - pijnboompitten - pesto frisse salade

9,75

Sushi van krab en gerookte zalm
jalapeno mayonaise - krokante ui - cocktail crème - soja ingelegde gember

10,95

Black Tiger gamba’s gemarineerd met chimichurri
witte koolsalade - sherry aioli - focaccia

10,95

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

Heeft u een allergie? Meld het ons!

-

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

18,95

Biologische gildehoenfilet en papillotte met Frysling wijn
vadouvan kruiden - cherrytomaatjes - seizoensgroenten

19,75

Huisgemarineerde spareribs
gepofte aardappel met roomkaas - bbq saus

21,95

Lamsschenkel (langzaam gegaard)
parelcouscous - zomergroenten - jus

22,95

Gegrilde biefstuk van de Black Angus
gebakken spekjes - ui - jus de veau

23,95

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

-

Hoofdgerechten vis
Gebakken zalmfilet
paprika salsa - groene asperges - hollandaise saus
Visspecial
kijk op ons krijtbord of vraag de bediening

19,95

-

Vegetarisch
Maaltijdsalade burrata (mozzarella)
met zongedroogde tomaat, balsamico, Parmezaanse kaas en
pijnboompitten

16,95

16,95
Frittata van kaas, tomaat en ui (Italiaans taartje)
met rucola salade, fetakaas en tuinkruiden
Groentecurry met naanbrood
seizoensgroenten, kokos, kikkererwten en tempeh

Heeft u een allergie? Meld het ons!

16,95

Kijk op ons krijtbord voor de specials van de dag
Voor de kinderen
Mini pancakes
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

Nagerechten
Fruit coupe
vers fruit - vanille-ijs - slagroom

7,25

Cornetto De Waegh
pure chocolade ijs - pindarotsjes - coulis van blauwe bessen rood fruit

7,50

Mangobavarois taartje
kokos - passievrucht - sorbetijs

7,50

Dokkumer IJsfontein
witte chocolade ijs van ZUCO (ambachtelijk ijs uit Dokkum) verse aardbeien - merengue

7,95

Koffie de Waegh
koffie, limoncello en diverse bonbons

6,95

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

Heeft u een allergie? Meld het ons!

-

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.

