
Allergie of dieet?
meld het aan de bediening

D INER
Irish coffee
met Jameson whiskey 

Spanish coffee
met Licor 43

French coffee
met Grand Marnier 

Italian coffee
met Amaretto Disaronno

Met een scheutje %

KOFF I E  SPEC IALS

meer lekkers....

neem een kijkje in onze drankenkaart voor 
koffies, likeuren, cocktails en meer

6,5

6,5

6,5

6,5

Kaasplank  12,5
diverse soorten kaas, geserveerd met

vijgenbrood en appelstroop

5,5

8

7

7

7

10,5 p.p.

NAGERECHTEN

Tiramisu
huisgemaakte tiramisu met Amaretto Disaronno,
lange vingers en mascarpone

Parfait
wisselende seizoensparfait, huisgemaakt

Espresso Martini
shot espresso, vodka en Kahlua

Koffie & friandise
koffie, likeur, slagroomtruffel en macaron

Waterwolf dessert
proeverij van nagerechten

Blueberry cheesecake
van banketbakkerij Looijenga, geserveerd met rood fruit

Huisgemaakte

De naam van Grand café Waterwolf heeft te 
maken met het 4 meter hoge kunstwerk genaamd 

‘De Waterwolf en de Aquanaut’. Op 19 september 
2020 is het bronzen kunstwerk officieel onthuld. 
De Waterwolf is het sluitstuk van de vernieuwing 

van de Waalkade.

Paul Keizer en Albert Dedden, samen kunstenaarsduo 
Space Cowboys uit Deventer, hebben het beeld ontworpen. 

Bij bronsgieterij Kemner in Cuijk is het kunstwerk deel voor deel 
gegoten en samengesmeed, 2500 kilo brons in totaal.

Dit iconische beeld staat symbool voor de strijd van de mens 
tegen het water. Hun inspiratie hebben ze onder meer geput 

uit het werk van Joost van den Vondel. 
 Die schreef rond 1640 al over ‘dees Wrede Water Wolff ',

die stukken van het land afknabbelde, waarna
‘de Leeuw van Hollant’ het land moest

terugveroveren op de zee.

Door het creëren van nevengeulen heeft de rivier meer  
speelruimte gekregen, vandaar de speelsheid van de twee 

figuren. De Waterwolf wordt liefdevol omarmd,  
zoals Nijmegen de Waal nooit de rug zal toekeren.

@grandcafewaterwolf



Broodplank  5
vers oerbrood van Stadsbakkerij De Bie 

met huisgemaakte pesto, aioli en kruidenboter

Voorgerechten of voor de
KLE INE  TREK

Huisgemaakte soep 
keuze uit onze wisselende frisse of pikante soep

Carpaccio classico 
carpaccio van Black Angus, truffelmayonaise,

geroosterde pijnboompitten, zongedroogde tomaat,

rucola en parmezaanse kaas

Italian style meatballs 
onze huisgemaakte gehaktballetjes in romige marinara,  

dé Italiaanse tomatensaus! Geserveerd met oerbrood

Caprese van burrata
burrata, de Italiaanse mozzarella gevuld met room van  

echte buffelmelk. Met groene pesto, cherrytomaten,  

basilicum en geroosterde pijnboompitten  

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

huisgemaakte tonijnsalade op toast

5

9,5 

7,5

 
9,5

 

 
8,5 p.p

 

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

wisselende puree en een bijgerecht naar keuze

 
Spies van zalmfilet
gegrild op de Big Green Egg, geserveerd met kokos-curry saus, 

verse groenten, wisselende puree en een bijgerecht naar keuze

Uit de zee
18,5 

 
17,5

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, 100% rund,

met tomaat, augurk, sla en cheddar kaas, geserveerd met 

hamburgersaus en frites               Optioneel: bacon + 1

 
Gegrilde Filet Mignon
Filet Mignon, een superieur en boterzacht stukje rundvlees uit het 

beste gedeelte van de ossenhaas. Bereid op de Big Green Egg, 

geserveerd met rode wijnsaus, verse groenten, wisselende puree 

en een bijgerecht naar keuze

Spareribs mals & sappig 
langzaam gegaarde, zoete en mild pikante spareribs met frites  

13,5

13,5 

20,5

 
16,5 

Onze vega(n) selectie

Vegetarische burger 
huisgemaakte burger van kikkererwten, wortel, komijn en cayenne 

peper, geserveerd met hamburgersaus en zoete aardappelfrites

Tortilla met geitenkaas
rode bieten wrap gevuld met zachte geitenkaas, carpaccio van 

rode biet, mesclun, honing en gekarameliseerde walnoten

Vegan jackfruit kapsalon 
kapsalon van gemarineerde jackfruit, zoete aardappelfrites, 

kidneybonen, mais, tomaat en paprika. Geserveerd met vegan 

kaas en guacamole

Vegetarisch / Vegan
 

13 

13

14

 veganistische gerechten        vegetarische gerechten

Biersuggestie
Combineer onze burger van de Big Green Egg met de
Oersoep Hopfather! Een fruitige hopexplosie,
krachtig aroma van ananas, mango en lychee 

MAALT I JDSALADES

Gebakken Roseval aardappelen

Verse seizoensgroenten 

Zoete aardappelfrites met mayonaise

Frites met mayonaise 

3,5

3,5

4,5

3,5

B I JGERECHTEN

VOOR DE  K IDS
Tot 12 jaar

Frikandel, kroket of kipnuggets
met frites, appelmoes en mayonaise

Kipspies met saté saus
met frites, appelmoes en mayonaise

Schatkistje OLA
Schatkist gevuld met romig chocolade- en vanille-ijs.  

Onder de deksel zit een verrassing verstopt!

Raketje

7,5

9

4

1

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

sla, Caesardressing en parmezaan

Mango & avocado salade
couscous, paprika, gekarameliseerde walnoten en 

mosterd-dille dressing

Seafood salade 
huisgemaakte tonijnsalade, gerookte zalm, gamba’s, 

botersla, rode ui, tomaat, gekookt ei en komkommer

12

Optioneel: kip +  2,5

15,5

Optioneel: kip + 2,5 / garnalen + 3 

16,5

Rijk gevuld

Wist je dat 
We een superleuke kleurplaat en

kruiswoordpuzzel hebben voor de kids? 


