
                                                                                                                 

 

 

Warme dranken 

 

Espresso/ koffie / thee natuur   € 2.50 
Specials koffie / thee    € 3.00 

- Verse muntthee 
- Koffie verkeerd 

- Cappuccino 

- Latte macchiato 
 

Frisdranken 
 
Chaudfontaine plat / bruis   € 2.00 

Coca Cola     € 2.00 
Coca Cola Zero     € 2.00 

Fanta      € 2.00 

Homemade ice-tea    € 2.00 
Appel-Perensap     € 3.30 

Mocktail (op basis van gember)   € 6.00 
 

Bieren 
 
Van het vat :  

- Viven Blond    € 4.00 

 
Op fles :  

- Bulnas Campa blond (bio)  € 4.00 
- Viven Bruin    € 4.00 

- Viven Nada IPA (alcoholvrij)  € 4.00 

- Viven Champagner Weisse  € 4.50 
- Lindemans Framboise   € 3.30 

- St Louis Premium Kriek   € 3.30 
 

Alcohol 
 
Huiswijn per glas (wit / rood / rosé)  € 4.00 

Huiswijn per fles (wit / rood / rosé)  € 23.00 

 
Cava per glas     € 5.00 

Cava per fles      € 27.00 
 

Sangria met vers fruit    € 8.50 

 
Bulnas Campa gin-tonic (bio)   € 12.00 

 

Keuken doorlopend open van 12u – 21u 
 

Zoete zonden 

 

Coupe vanille       € 5.00 

Witte Damse Dame      € 7.50 
Coupe vers fruit       € 8.00 

Kindercoupe       € 4.00 
Met ijs van “De Beukenhoeve” 
 

“Overdaad van chocolade”      € 8.00 
( brownie, chocomousse en dame blanche ) 
 
Appeltaart “Monique” *      € 6.00  

Kaastaart met lokale kaas en rode vruchten *   € 7.00 
* Supplement hoeve-ijs      € 2.00 

Voor de honger 

 

Broodplank met kazen speciaal geselecteerd   € 14.00 
door “de kasteelhoeve” en eigen gepickelde groenten 
    

Broodplank met duo van lokale ham en eigen   € 14.00 

gepickelde groenten       
 

Croque met Hoornse geitenkaas en lokale honing  € 14.00 
 

Onze luxe hamburger “Chef out of the Box”   € 16.00 
 

Groentecurry uit eigen tuin (V)      € 16.00 
 

Garnaalsoep        € 12.00 
 

Salade “De Grote Wateringe” :      € 20.00 
Met paling, rode biet en witte pens 
 

Damse mossel chowder      € 18.00 
Nieuwsgierig, vraag uitleg … 
    

Moderne versie “tomaat garnalen” met artisanaal  € 23.00 

brood  
Met onze eigen handgepelde North Sea Deluxe garnalen en tomaten van de buren 
 

Kinderpasta “leuk en gezond”     € 8.00  

Tapas 
 

Tapas “proevertje” ( warme en koude tapas )   € 12.00 
Tapas “boerenplank”      € 10.00 

 

Gelieve zoveel als 
mogelijk contactloos 

en met de kaart te 
betalen. 



                                                                                                                  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keuzemenu “De Grote Wateringe”  
 

Voorgerecht 
 

Kroketjes van Damse brie met chutney van rode ui, gel van zure appel, crumble van peperkoek en  
een kruidensla uit eigen tuin 

of  
Polderaardappel met hoevemelk, handgepelde grijze garnalen “North Sea Deluxe”  , haringkaviaar en  

gebrande jonge prei 
of 

Sint-Jacobsoesters met zwarte pens, Boskoop en gedroogde polderham 
 

Hoofdgerecht 
 

Eendenborst met gegrilde groenten, gratin van nieuwe aardappel, jus van zwarte bessen met gepofte look en 
krokant van zwarte peper 

of 
Gebakken zeetong met strandkrab-aardappel, waterkersmousseline, structuren van venkel en  

bisque uit de Noordzee 
of 

Verse pasta met artisjok, salieboter, zoete aardappel en gepekelde citroen 
 

Nagerecht 
 

Onze ijskoude visie van een gin-tonic, fris slaatje van zomerfruit en munt 
of 

Koudgeklopte sabayon van citroenverbenabier met rabarber en crumble van donkere chocolade 
of 

Appeltaartje “Monique” met karnemelkijs, honingkoek en coulis van aardbeien en basilicum 

 

    € 42 p.p. - € 60 p.p. met dranken- of bierarrangement  
 Het menu wordt binnen geserveerd.  Reservatie is verplicht: info@degrotewateringe.be – T: 050 70 21 00  


