
josé’s butchersblock         €17
 plankje met verschillende soorten vleeswaren

plankje gedroogde ham “noir de bigorre”     €18

“wrap it up”         €7/STUK  
 lamsvlees I komkommer I tomaat      

scheermes “rockefeller”       €4/STUK

 gegratineerd I groene kruiden      

         

btw en service inbegrepen in de prijs.

VOOR BIJ DEN APERO      

garnalenkroketten           €9,20 per stuk
 met salade €2/pp en I of frietjes €3/pp

tomatensalade (koud)        €21  €30
 gerookte makreel I basilicum I komkommer

pladijsfilet         €24  €35
 courgette I paprika I handgepelde garnalen

mooie meid         €21  €30 
 papillot I romanesco I bloemkool I bouchot mossel

langoustine         €28  €37 
 appel I koolrabi I venkel

VIS
klein 

= voorgerechT

normaal 
= hoofdgerechT

salade van courgette  (koud)       €21  €30
 feta I croutons I chorizo

parelhoenfilet        €23  €32
 jonge wortel I girolles I aardappelwafel

kalfspicanha         €26  €35
 morille I groene asperge I pomme risolé

VLEES
klein 

= voorgerechT

normaal 
= hoofdgerechT

eenvoudig bereid, maar van topkwaliteit.

vlees volgens goesting         dagprijs

vis volgens vangst         dagprijs

VAN DE WEEK normaal 
= hoofdgerechT

vegetarisch ook mogelijk



voorgerecht - hoofdgerecht - koffie of thee

verkrijgbaar tijdens de middag. 
niet op feestdagen.

*gerechten van de lunch kunnen ook à la carte verkregen worden 
(tijdens de middag) 

LUNCH*                            €32

SHARING OR NO SHARING?

gerechten met het gezelschap delen?  
of gaat ieder voor zijn eigen gerecht?*

 *bij niet sharing - gelieve de keuze te beperken tot 3 verschillende gerechten.

vegetariër? allergie? 
meld het ons, wij helpen u graag verder.

wij gaan zorgvuldig om met uw voedselallergie.
kruisbesmetting van allergenen is in onze keuken nooit voor 100% uit te sluiten.

cérise de luxe          €12
 kers I chocolade I kokos

“croque madame”          €12

 amandel I abrikoos I framboos

dame blanche          €10
 huisbereid vanille-ijs I warme chocoladesaus
 kleine dame blanche        €7,5

say cheese           €16
 assortiment van 4 verschillende soorten kaas met garnituur

DESSERT        

gesloten op zondag en maandag

marktstraat 38 - nieuwpoort

058 59 77 11

www.de-wasserette.be


