Voor bij de kofﬁe of thee

De naam “Grand Café de Waegh” vindt zijn oorsprong in

Gebak uit eigen keuken
Appelkruimel
Brownie
Gebak van de dag
Slagroom

het pand waarin het is gevestigd.
3,25
3,25
3,50
0,50

High Tea
Het is bij ons ook mogelijk om samen met vrienden, familie
etc. te genieten van een High Tea.
Voor de mogelijkheden en kosten kijk op onze website
www.dewaeghdokkum.nl of vraag de bediening voor meer
informatie.

Cadeautip!
Op zoek naar een leuk cadeau voor de jarige, collega,
Vader- of Moederdag of gewoon als dank?
Geef een Diner bon of een High Tea bon cadeau
(verkrijgbaar aan de kassa).

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
vervangen 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.

Lunchkaart

Soepen

Panini’s

Lunchsalades

Warm geroosterd wit stokbrood

Toscaanse tomatensoep met pancetta
bieslookpesto - room
(ook vegetarisch verkrijgbaar)

5,75

Mosterdsoep van Dockumer Mosterd
Friese droge worst - bosui
(ook vegetarisch verkrijgbaar)

5,75

Geserveerd met brood en boter

Panini Peperoni
met pittige salami, tomatensaus, rode ui en kaas

6,25

Panini Caprese
met tomaat, mozzarella, pesto en gemengde sla

6,25

(De panini's worden geserveerd met tomatensalsa)
Chef’s soep
kijk op ons krijtbord of vraag de bediening

-

Lunchspecials

Salade vega
met fetakaas, guacamole, noten, gedroogde
cranberries, sojabonen, tomaat en
sesamzaad vinaigrette

11,95

Salade Carpaccio
met Parmezaanse kaas, pesto, tomaatjes en
cashewnoten

11,95

12,95

7,95

Keuze uit: speltbrood, vloerbrood wit of vloerbrood bruin

Twee kroketten met brood
Cas Spijkers kroketten met mosterd

Rijkgevulde vissalade
met gerookte zalm, krabsticks, Noorse garnalen,
rode ui, croutons en een frisse citrus dressing

Oude kaas
met appelstroopdressing, gemengde sla,
rode ui en tomaat

Tramezzini brood gerookte zalm
met roomkaas, bieslook, komkommerlinten,
sla en aioli

8,50

Stadshap

Broodjes

Gezond de Waegh
met kaas, achterham, komkommer, ei, tomaat,
tuinkers en tzatziki
Huisgemaakte tonijnsalade
met kappertjes, rode ui, augurk en ei

6,50

6,95

Geserveerd met friet & frisse salade

Spicy Hotdog
brioche bol, hotdog van kip en cheddarkaas, pittige
mayonaise, piccalilly mayonaise,
tomaten/augurken salsa en krokante uitjes

8,50

8,75

7,95

Huisgemaakte rundvleesburger
op een brioche bol met ui, augurk, tomaat,
cheddar en spek

13,50

Varkenshaassaté
met gedroogde uitjes, kroepoek en satésaus

13,95

Gebakken zalmfilet
met tartaarsaus en citrus vinaigrette

14,95

14,95

Geitenkaas
met gegrilde groenten, walnoten, zongedroogde
tomaten, gemengde sla en honingmosterddressing

8,25

Stokbrood Italiaanse gehaktballetjes in tomatensaus
wit stokbrood, gehaktballetjes, tomatensaus,
Parmezaanse kaas en een frisse pestosalade

8,95

Gemarineerde spareribs
met 2 koude sausjes

Carpaccio
met Parmezaanse kaas, pesto, zongedroogde
tomaatjes en cashewnoten

8,75

Mac de Waegh
huisgemaakte rundvleesburger op een brioche bol
met ui, augurk, tomaat, cheddar en spek
Clubsandwich focaccia
met kip, guacamole, crispy bacon, tomaat,
ei en bbq saus (geserveerd met chips)

8,95

Voor de kinderen

Tosti’s

Op dik gesneden wit- of bruin brood
Tosti kaas

4,50

Tosti ham en kaas

4,75

Tosti de Waegh
met gerookte kip, kaas, ui, tomaat en pesto

5,95

Sneetje wit- of bruinbrood
met jam of chocopasta

2,95

5,25

7,25

Poffertjes
met boter en poedersuiker

6,50

8,95

Spies frikandel of kipnuggets
met frietjes, mayo en appelmoes
Fish & Chips
kibbeling met frietjes en mayonaise

7,95

Lekker gezond
Weckpotje boerenyoghurt
met granola, vers fruit en honing
Sushi sandwich
rijst, Noorse garnalen, gerookte zalm, avocado,
komkommer, mayo wasabi, sesamzaad vinaigrette
en sojabonen
Heeft u een allergie? Meld het ons!

