
Allergie of dieet?
meld het aan de bediening

LUNCH

Gemarineerde olijven
huisgemarineerde, lichtzoete olijven

Notenmelange
gekruide notenmix

Kaas & worst plankje
droge worst met de smaak van vroeger
en een portie boerenkaas, met mosterd

Bitterballen 8 st. / 16 st.
ambachtelijke rundvleesbitterballen
van De Bourgondiër

Bij de borrel....

LEKKERE  TREK
3 

3 

8 

 

7,5 / 15 

VOOR DE  K IDS
tot 12 jaar

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

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

Onder de deksel zit een verrassing verstopt!

Raketje

7,5

4

1

Biersuggesstie
De Oersoep Waalwolf met fruitig en zacht 
kruidig karakter combineert goed met onze 
Bourgondier bitterballen. Door gebruik te
maken van veel tarwe is de Waalwolf een
heerlijke dorstlesser bij de borrelhap!
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Bittergarnituur Deluxe 6 st. / 12 st.
assortiment van rundvleeskroket, kalfskroket, 
kaassoufflé, chrispy chick’n en bami oriëntal

Vegetarische bitterballen 6 st.
huisgemaakte jackfruit bitterballen

Crispy chicken tenders 6 st. 
met chilisaus

Portie frites
met mayonaise

Portie zoete aardappelfrites
met mayonaise

Wist je dat 
We een superleuke kleurplaat en

kruiswoordpuzzel hebben voor de kids? 

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



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

LUNCHSALADES
Rijk gevuld

BURGERS
 Op een brioche bol

Waterwolf burger
huisgemaakte burger, 100% rund, met tomaat, augurk, 

sla en cheddar kaas, geserveerd

met hamburgersaus en frites

Vegetarische burger
huisgemaakte burger van kikkererwten, wortel, komijn  

en cayenne peper, geserveerd met hamburgersaus

en zoete aardappelfrites

13,5
  

Optioneel: bacon + 1

13,5

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

OERBROOD

Keuze uit rustiek licht mais- of donker Nijmeegs brood
van Stadsbakkerij De Bie

Pulled pork  
gemarineerde, slow cooked pulled pork van procureur

met coleslaw en bbq-saus, bereid op de big green egg 

 

Pulled jackfruit  

huisgemarineerde pulled jackfruit met coleslaw en  

bbq-saus. De vleesachtige structuur maakt jackfruit 

de ideale vleesvervanger!

Tonijnsalade  
huisgemaakte tonijnsalade, kappertjes,

komkommer en cherrytomaten

Kroketten van De Bourgondiër
2 rundvleeskroketten, geserveerd met oerbrood of frites

Van Dobben groentekroketten
2 groentekroketten, geserveerd met oerbrood of frites

12-uurtje 
Combinatie van: 

- rundercarpaccio of gerookte zalmsnippers

- kleintje soep, keuze uit wisselende frisse of pikante soep  

- rundvleeskroket of groentekroket 

 

12-uurtje vegetarisch
Combinatie van carpaccio van rode biet en geitenkaas,

kleintje soep (fris of pikant) en een groentekroket

8,5

8,5

8

8

7,5

11

11

TOST I ´ S

Tosti classic
ham/kaas, geserveerd met ketchup

Vegetarische tosti
rode biet, geitenkaas, honing en gekarameliseerde walnoten

4,5

5

Keuze uit wit- of bruin brood

 veganistische gerechten        vegetarische gerechten

Soep  5
Keuze uit een heerlijke frisse of pikante soep.

Vraag de bediening naar onze wisselende,

huisgemaakte soepen

10

 
10

9 

WRAPS

Tortilla met rundercarpaccio
carpaccio van Black Angus, truffelmayonaise, 

geroosterde pijnboompitten, zongedroogde tomaat, 

rucola en parmezaanse kaas

Tortilla met zalm
gevuld met Noorse zalm, roomkaas, cherry tomaten, 

komkommer, rode ui, bieslook, bladsla en inktvismayonaise

Tortilla met geitenkaas
rode bieten wrap gevuld met zachte geitenkaas, 

carpaccio van rode biet, mesclun, honing en 

gekarameliseerde walnoten

Lekker én gezond.. It’s a wrap!

CLUBSANDW ICH

Classic clubsandwich 
met kalkoenfilet, kaas, tomaat, botersla, bacon, 

gekookt ei en mayonaise

Clubsandwich zalm
met Noorse zalm, roomkaas, bieslook,

tomaat en komkommer

9,5

 
10

Keuze uit wit- of bruin brood


