
Bezorgen en afhaal 

We bezorgen van woensdag t/m zondag.
Ook kunnen de maaltijden afgehaald worden.

Afhaal en bezorgen van 17.00-20.00 uur.

Bezorgen in Dokkum vanaf €17,50 gratis.
Bezorgen buiten Dokkum ( tot   5 km) € 2.50
Bezorgen buiten Dokkum ( tot 10 km) € 5,00

Afhaal: Grote Breedstraat 1, Dokkum

Telefonisch te bestellen via: 0519-220452
Of 24 uur van te voren via info@dewaeghdokkum.nl



Menukaart
Soep en brood
Brood met smeersels (voor 1 persoon)
met tapenade, aioli en kruidenboter

Tomatensoep van geroosterde tomaten                                                     
met spekjes, bosui  (ook vega verkrijgbaar)

Champignonroomsoep                                          
tru�el en bosui

Voorgerechten
Carpaccio
met pijnboompitten, Parmezaanse kaas, basilicum mayonaise en 
gemengde sla

Rendang Daging (Indisch stoofvlees) 
met gepofte rijst en brood

Gemarineerde zalm 
met couscous en een hangop van dille en komkommer 

Maaltijdsalades
Carpaccio 
met pijnboompitten, Parmezaanse kaas en basilicum mayonaise

Geitenkaas 
met kikkererwten, sojabonen, walnoten en een frambozen 
vinaigrette
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Heeft u een allergie? Meld het ons!
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Heeft u een allergie? Meld het ons!

Hoofdgerechten
Lasagne chili sin carne met nacho’s en guacamole (vega) 
kidneybonen, tomaat, ui, paprika en crème fraiche 

Groentecurry  (vega)
met Turks brood en aioli  

Huisgemaakte rundvleesburger 
op een brioche bol met ui, augurk, tomaat, cheddar en spek 
   
Gemarineerde spareribs 
met 2 koude sausjes

Spies van gemarineerde varkenshaas 
met seroendeng, krokante uitjes, zoetzure groenten, kroepoek 
en satésaus 

Geroosterde kipsteak 
met cassave kroepoek en tomatensalsa

Rundersukade 
met een stamppotje van ui en pastinaak en een kruidkoek jus 

Dorade�let 
met een groenteratatouille en mosterdsaus 

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met aardappelwedges, 
een pastasalade en een appelcompote met kaneel

Menukaart
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Heeft u een allergie? Meld het ons!

Voor de kinderen
Frietjes met frikandel of kipnuggets
met mayonaise en appelmoes

Pizza margherita
tomaat, kaas en basilicum

Nagerechten
Cheesecake 
van pompoen, gecondenseerde melk en een bramencoulis 

In rum gemarineerde spekkoek 
met stoofpeertjes 

Chocolade brownie 
met witte chocolade poeder en banketbakkersroom

Menukaart



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.


