
Irish coffee
met Jameson whiskey 

Spanish coffee
met Licor 43

French coffee
met Grand Marnier 

Italian coffee
met Amaretto Disaronno

We serveren een bonbon
bij alle koffie specials

8

7

6,50

6,50

10,50 p.p.

NAGERECHTEN

Koffie

SPEC IALS

Likeuren en borrels

kijk in de drankenkaart voor thee, koffies,
likeuren of andere lekkernijen voor na het diner

7

7

7

7

Allergie of dieet?
meld het aan de bediening

D INER

Tiramisu
huisgemaakte tiramisu met Amaretto Disaronno,
lange vingers en mascarpone

Parfait
wisselende seizoensparfait

Espresso Martini
shot espresso, vodka en Tia Maria

Koffie & friandise
koffie, likeur en 2 bonbons

Waterwolf dessert
proeverij van nagerechten

Grand Café Waterwolf
Waalkade 50

6511XP Nijmegen

Huisgemaakte

Kaasplank 12,50
diverse soorten kaas, geserveerd met

vijgenbrood en appelstroop

H IGH  W INE  & H IGH  BEER
Onze arrangementen

GIFTCARD
Met de cadeaubon van Grand Café Waterwolf

verras je iemand als nooit tevoren!

Heerlijk ongedwongen een avondvullend bourgondisch diner, 

lekker lunchen of gezellig borrelen tijdens

een high wine of high beer. 

Haal uw cadeaubon bij ons in het restaurant
of bestel de giftcard simpelweg online op

www.grandcafewaterwolf.nl

Verras met een

Gezellig borrelen met je collega’s of wordt het weer 
eens tijd om bij te kletsen met vrienden of familie?

Kies dan voor onze high beer of high wine.

Onder het genot van een goedt glas wijn of een heerlijk 

speciaalbiertje maak je er met elkaar een

onvergetelijke tijd van!

Uitsluitend op reservering
25 p.p.



Soep   5
Keuze uit een heerlijke frisse of pikante soep.

Vraag de bediening naar onze wisselende,

huisgemaakte soepen

Voorgerechten of voor de
KLE INE  TREK

Broodplank 
vers oerbrood met huisgemaakte pesto, aioli en kruidenboter

Carpaccio classico 
carpaccio van Black Angus, truffelmayonaise,

geroosterde pijnboompitten, zongedroogde tomaat,

rucola en parmezaanse kaas

Carpaccio zalm 
dun gesneden Noorse zalm, rucola, inktvismayonaise,

appelkappers en blue skin radijs

Caprese
buffalo mozzarella, cherrytomaten, basilicum

en geroosterde pijnboompitten  

 
Visplateau (vanaf 2 personen) 
zalmtartaar,  scampi, gefrituurde inktvisringen en

huisgemaakte tonijnsalade op toast

5

9,50 

10 

9,50

 

8,50 p.p
 

Rijk gevuld

Classic Caesar 
ansjovis, gekookt ei, bacon, tomaat, croutons, romaine sla, 

Caesardressing en parmezaanse kaas

Mango & avocado salade
met couscous, paprika, walnoten en mosterd-dille dressing

Seafood salade 
huisgemaakte tonijnsalade, gerookte zalm, Noorse garnalen, 

botersla, rode ui, tomaat, gekookt ei en komkommer

12

Optioneel: kip +  2,50

15

Optioneel: kip +  2,50

16,50

MAALT I JDSALADES

Gebakken Roseval aardappelen

Verse seizoensgroenten 

Zoete aardappelfrites met mayonaise

Frites met mayonaise 

3

3,50

4,50

3,70

B I JGERECHTEN

VOOR DE  K IDS
Tot 12 jaar

Frites met appelmoes en mayonaise
en keuze uit een frikandel, kroket of kipnuggets

Kipsaté met frites, appelmoes en mayonaise

Kinder Bueno ijshoorntje

7,50

9

4

Gegrilde tonijnsteak
gemarineerd in soja saus, geserveerd met verse groenten, 

wisselende puree en een bijgerecht naar keuze

 
Hele dorade
gegrild op de Big Green Egg, geserveerd met verse groenten,

wisselende puree en een bijgerecht naar keuze

Uit de zee

18,50 

 
17,50

Alle vegetarische gerechten worden geserveerd
met een bijgerecht naar keuze 

Vegetarische burger 
huisgemaakte burger van kikkererwten, wortel, komijn

en cayenne peper, geserveerd met saus naar keuze

Tortilla met geitenkaas
gevuld met zachte geitenkaas, carpaccio van rode biet,

gemengde bladsla, honing en walnoten

 
Mango-avocado tortilla
met salade, walnoten en mosterd-dille dressing

Vegetarisch

 

12,50 

12

Optioneel:
 

13

Optioneel: kip +  2,50

HOOFDGERECHTEN

Van het land
Spies van kippendijen
malse kippendijen, gebakken ui, atjar, kroepoek, satésaus en frites

Waterwolf burger 
huisgemaakte burger van de Big Green Egg,

met tomaat, augurk, sla en cheddar kaas,

geserveerd met frites en saus naar keuze

 
Runderbavette
op de Big Green Egg gegrilde bavette, geserveerd met verse 

groenten, wisselende puree en een bijgerecht naar keuze

Wienerschnitzel  
dik gepaneerde, malse schnitzel, met frites en zigeunersaus

12,50

13,50 

Optioneel: bacon + 1 

 
17

12,50 

bieten- of worteltortilla + 1

bieten- of worteltortilla + 1


