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keuzekaart
Deze keuzekaart maakt duidelijk wat je kunt bestellen in zowel restaurant De Waard als op locatie
(tenzij anders aangegeven).
Of je nu wilt lunchen in het restaurant, koffie of thee in een vergaderzaal nodig hebt, gebak voor een
verjaardag wilt bestellen of een buffet voor een bijeenkomst op locatie of in De Waard: alle informatie vind
je in deze keuzekaart.

restaurant De Waard
De Waard is open op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 15.30 uur. Je kunt er de hele dag terecht voor
koffie, snacks, soep en lunch. We vinden het belangrijk dat de producten betaalbaar zijn: voor een nette
prijs kun je lekker en gezond eten in De Waard.
Catering
De Waard verzorgt graag de catering bij jouw bijeenkomst. Of het nu gaat om koffie en thee bij een
vergadering, een uitgebreide lunch voor je gasten of een compleet verzorgde borrel: De Waard regelt het!
In deze keuzekaart vind je de verschillende mogelijkheden. Wil je graag een voorstel op maat? Laat het
ons dan weten, wij werken het graag uit.
Evenementen
Naast eten en drinken kun je in De Waard ook werken, vergaderen en evenementen organiseren. De
Waard beschikt over 100 m2 kant-en-klare evenementenruimte, die verkleind of uitgebreid kan worden.
Combinaties met ontbijt, koffie, lunch, een borrel en/of diner zijn uiteraard mogelijk. Voor evenementen
(meer dan 50 personen) maken we graag een passend voorstel op maat.

contact
Alles uit deze keuzekaart kan rechtstreeks worden besteld bij De Waard via dewaard@ipkw.nl of 06 300
337 55.
Wil je gebruikmaken van een vergaderruimte of ben je van plan een bijeenkomst te organiseren in De
Waard? Neem dan contact op via events@ipkw.nl of (026) 384 46 46.
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Verkrijgbaar in De Waard en op locatie (tenzij anders aangegeven).
Allergieën en bijzonderheden graag melden bij bestelling.
Alle prijzen zijn inclusief btw.
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menukaart De Waard
drankenkaart
warme dranken
Koffie
Espresso
Thee
Verse muntthee
Cappuccino
Koffie verkeerd
Latte macchiato
Warme chocolademelk
Warme chocolademelk met slagroom

1,60
1,60
1,35
1,60
1,70
1,80
1,80
1,90
2,10

Supplement
Kaneel, vanille, tiramisu, hazelnoot, chocolade of caramel

0,25

frisdranken
Coca-Cola
Coca-Cola light
Spa rood
Spa blauw
Fanta orange
Sprite
Appelsap
Lipton-ice
Lipton green
Bitterlemon
Tonic

1,65
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65

zuivel en sappen
Glas melk
Glas karnemelk
Verse jus d'orange

1,00
1,00
1,75

wijnen en bieren
Glas wijn
Droge witte, zoete witte, rosé of rode wijn
Flesje Heineken
Flesje Radler
Flesje Radler 0%
Flesje Amstel Malt

2,80
1,95
1,95
1,95
1,95

smoothie’s
Appel – peer – framboos
Mango – passievrucht
Kokos - ananas
Yoghurt – aardbei
Tropical
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2,25
2,25
2,25
2,25
2,25

take away dranken
smoothie’s
Appel – peer – framboos
Mango – passievrucht
Kokos - ananas
Yoghurt – aardbei
Tropical

2,25
2,25
2,25
2,25
2,25

frisdranken
Blikje cola
Blikje fanta
Blikje lipton green

1,80
1,80
1,80

candybars
Mars
Snickers
M&M
Bounty

1,25
1,25
1,25
1,25
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luxe harde broodjes
2,85

brie
Brie met honing, walnoten en gemengde sla

filet Americain

2,85

Filet Americain met uienringen, ei en ravigotesaus

achterham

2,85

Achterham met honingmosterddressing en gemengde sla

kipkerrie

3,10

Kipkerriesalade met tomaat, komkommer en gemengde sla

tonijnsalade

3,35

Huisgemaakte tonijnsalade met tomaat, komkommer, ui en gemengde sla

gerookte kipfilet

3,45

Kipfilet reepjes met bacon, kerriemayonaise en gemengde sla

De Waard

3,60

Kipreepjes met gemengde sla, zongedroogde tomaten, gegarneerd met pittige
saus
3,35

omelet
Broodje omelet met bacon

2,85

gezond
Jong belegen kaas met boerenham, ei, komkommer, tomaat en gemengde sla

gerookte zalm

3,60

Gerookte zalm met ui, pesto en gemengde sla

rauwe ham
Rauwe ham met mozzarella, tomaat, pesto en gemengde sla

3,60

geitenkaas
Geitenkaas met perzik uitgebakkenspek, honing en gemende sla
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3,95

carpaccio

4,00

Rundercarpaccio met geraspte oude kaas, geroosterde pepita pitten,
carpacciodressing en pesto

rosbief truffelmayonaise

3,60

Rosbief met truffelmayonaise en ei
Keuze uit wit of bruin brood of een gemixt assortiment.
Luxe broodjes zijn in een gemixt assortiment te bestellen de prijzen zijn dan
3,05 per stuk. Broodjes worden geleverd op een schaal inclusief borden en
bestek. Dit wordt weer door ons opgehaald.
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zachte broodjes
broodje kaas

0,90

broodje achterham

1,10

broodje kipfilet

1,10

broodje oude kaas

1,60

Keuze uit wit of bruin brood of een gemixt assortiment.
Broodjes worden geleverd op een schaal inclusief borden en bestek. Dit wordt
weer door ons opgehaald. Zachte broodjes zijn leverbaar voor 1,10 per stuk in
een gemixt assortiment.

salades
tonijnsalade

3,85

Tonijn met gemengde sla, zongedroogde tomaten, rode ui, paprika, olijven
en dressing

carpaccio salade

4,05

Rundercarpaccio met geraspte oude kaas, geroosterde pepitta pitten,
dressing, pesto en gemende sla

kipsalade

3,85

Kipfiletreepjes met taugé, tomaat, komkommer, gefrituurde
oesterzwammen en gemende sla

zalmsalade

4,05

Gerookte zalm, rode ui, ei, gemende sla, pesto en dressing

geitenkaassalade
Geitenkaas, perzik, uitgebakkenspek, honing en gemende sla

4,05

mozzarellasalade

3,85

Mozzerella, tomaat, komkommer, olijven, zongedroogde tomaat pesto,
gemende sla en dressing
Salades worden geleverd op een schaal of bord inclusief borden en bestek. Dit
wordt weer door ons opgehaald.
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panini
Alleen verkrijgbaar in De Waard.

panini ham en kaas

2,50

panini kip, kaas en piri piri saus

2,50

panini mozzarella, pesto en tomaat

2,50

panini salami en kaas

2,50

big toast
Alleen verkrijgbaar in De Waard.

Tosti's waarbij je de keuze hebt uit grof gesneden wit of donker grofvolkoren
oerbrood.

kaas (jong belegen)

1,75

brie en honing

2,00

ham en kaas

2,00

ham, kaas en ananas

2,25

gerookte zalm, tomaat en mozzarella

2,25

geitenkaas, honing en spek

2,25
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bladerdeeg snacks
saucijzen broodje

1,60

kaas broodje

1,60

worstenbroodje

1,60

Bladerdeeg snacks worden geleverd op een schaal inclusief borden en
bestek. Dit wordt weer door ons opgehaald.

soep
wisselende dagsoep
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2,50

uitsmijter
Alleen verkrijgbaar in De Waard

uitsmijter ham – kaas

4,75

uitsmijter rosbief

4,50

uitsmijter kaas

4,50

uitsmijter spek – kaas

4,75

Keuze uit wit of bruin brood.

clubsandwich
clubsandwich kip

4,50

Sla, kipfiletreepjes, eiersalade, bacon, tomaat en komkommer

clubsandwich zalm

4,50

Sla, bieslookcrème, zalm, rode uit en ei
Clubsandwiches worden geleverd op schaal inclusief borden en bestek. Dit word
weer door ons opgehaald.
Keuze uit wit of bruin brood of een gemixt assortiment.
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snacks
broodje warm vlees De Waard

4,50

Fricandeau, champignons, ui, gebakken ei en ananas

broodjes warm vlees

3,50

Fricandeau met pindasaus

broodje met
Gyros met knoflook of whiskeysaus
Hamburger
Bal gehakt
Frikadel
Kroket

friet

1,25
1,50
1,75
1,75
1,50
2,00
1,75

Zonder
Met
Speciaal
Pindasaus
Curry
Oorlog
Speciaal

snacks
Frikadel
Frikadel speciaal
Bal gehakt
Kroket
Kaassoufflé
Loempia
Nasischijf
Bamischijf
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3,50
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1,00
1,50
1,50
1,00
1,00
1,50
1,00
1,00

cateringkaart De Waard
diner buffetten
satébuffet (geen min. aantal personen)

9.50 p.p.

Varkenshaassaté, kipsaté nasi met kroepoek en atjar

stamppotbuffet (geen min. aantal personen)

9.95 p.p.

Stamppotbuffet met de keuze uit boerenkool, zuurkool en/of hutspot en vlees
naar keuze (bal gehakt en/of rookworst). Wordt standaard geleverd met zuur,
spekjes en jus.

klein Chinees buffet (geen min. aantal personen)

14,95 p.p.

Bestaande uit kip-pilaf, babi pangang, nasi/bami, atjar, saté met satésaus, witte
rijst, pittige boontjes en kroepoek.

koud-warm buffet standaard (geen min. aantal personen)

18,50 p.p

Bestaande uit een huzarensalade, Griekse rauwkostsalade, gebakken
champignons in kruidenboter, gehaktballetjes in ketjapsaus, Russisch ei salade,
nasi, saté met satésaus en stokbrood met kruidenboter.

Italiaans buffet (vanaf 20 personen)

21,95 p.p.

Bestaande uit tomaten met mozzarella en basilicumolie, lasagne met een vulling
van gehakt, gehaktballetjes in Toscaanse saus, gegrilde paprika’s, champignons
met Italiaanse kruiden, Ardennerham met meloen, aardappelgratin, courgettes
met bechamelsaus, witte rijst en een wisselend warm pasta gerecht.

tapas buffet (vanaf 20 personen)

22,50 p.p.

Het tapasbuffet bestaat uit een dagelijks wisselende variëteit van koude en
warme tapas. Graag stellen wij in overleg een passend tapasbuffet samen.

koud-warm buffet uitgebreid (vanaf 20 personen)

24,40 p.p.

Bestaande uit een huzarensalade, koude pastasalade, witte rijst, gebakken
champignons in kruidenboter, fricandeau in champignonsaus of pepersaus,
waldorfsalade, Russische eisalade, saté met satésaus, Kip piri-piri en stokbrood
met kruidenboter.
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all American buffet (vanaf 20 personen)

24,50 p.p.

Bestaande uit pofaardappel met crème fraiche, bieslook en uitgebakken spek,
parten watermeloen, hamburger met gebakken ui en piccalilly, rundersaucijzen
met pittige barbecuesaus, pittige kippenvleugels, spareribs, kipfiletreepjes in
pittige saus met een garnituur van ui, prei en champignons, rijst New Orleans,
gegaard rundvlees met een garnituur van wortel, schorseneren en ui (Yankee pot
roast), Boston chicken in whiskey en kruidenmelange, halve gegrilde maïskolf,
American cowl salade, kruidenboter, wit en bruin stokbrood, cocktail- en
knoflooksaus.

dessertbuffet (vanaf 6 personen)
Een dessertbuffet bestaande uit een variatie van double chocolate brownies,
longueurs, stroopwafel-bitterkoekjesmousse en chocolate pralines soesjes.
Diner buffetten worden door ons op locatie in chafing dishes en schalen
aangeleverd, inclusief bestek en borden. Wil je graag een voorstel op maat? Laat
het ons dan even weten, wij werken het graag uit.
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6,65 p.p.

bytes De Waard
Een byte is een klein gerechtje dat we speciaal op maat hebben gemaakt,
groot genoeg om het fijne te proeven en te delen en klein genoeg om je te
verleiden tot een volgende byte.
Zes bytes per persoon komen overeen met een maaltijd.
De aangegeven prijzen zijn per stuk (per hapje).

koude bytes
Hollandse garnalen cocktail

4,25

Met romige wiskey-cocktailsaus

gerookte zalm

4,50

Met vanillemosterd limoenroomijs en zwarte peper

carpaccio á la De Waard

4,50

De allerbeste…..van de meest smaakvolle runderzijlende met oude kaas, pesto,
geroosterde pepitapitten en onze geheime dressing

gerookte runderribeye

4,50

Met huisgemaakte frambozendressing en breadbeans

zalmtartaar

4,50

Met olijfoliehangop en bieslookmayonaise

oosterse sashimi tonijn

4,75

Geschroeide tonijn met wakame, takuan en oosterse dressing

vitello tonato

4,50

Kalfslende met gefrituurde kappertjes, tonijnmayonaise en antiboise

wakame salade

3,50

Groene salade met gerookte zalm, Hollandse garnalen en dorade filet

geitenkaas salade

3,25

Groene salade met lauwwarme geitenkaas, bloemenhoning en geroosterde
pepittapitten

kipsalade

3,25

Groene salade met gebakken kipfiletreepjes, honingdressing en gegratineerde
brie

Verkrijgbaar in De Waard en op locatie (tenzij anders aangegeven).
Allergieën en bijzonderheden graag melden bij bestelling.
Alle prijzen zijn inclusief btw.
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warme bytes
huisgemaakte kreeftenkroketjes

4,75

Met huisgemaakte citroen kappertjesmayonaise

kangoeroespiesje

4,75

Mini appeltje met kangoeroespiesje omtrokken met gebakken bacon en
appelstroop

Californische crushi

4,75

Sushi gevuld met wakame en krab, gefrituurd in breadcrums en afgegarneerd
met sojasaus

huisgemaakte vega kroketjes

4,50

Gevuld met groente en geserveerd met bieslookmayonaise

fingerfood van tonijn

3,75

Dichtgevouwen loempiavelletjes gevuld met verse tonijn en een wasabi dip

geitenkaas

3,75

In bladerdeeg gevuld geitenkaasje met bloemenhoning

hiphanging steak

4,75

Chefs choice

gefrituurde calamaris

3,75

Met limoenmayonaise

gefrituurde uienringen

3,75

Met een appelknoflookdip

vega crushi

4,75

Sushi gevuld met groente, gefrituurd in breadcrums en afgegarneerd met
sojasaus

coquilles

5,00

Gebakken coquilles met citroengras en limoenmayonaise

entrecote

4,95

Getrancheerde entrecote met bospaddestoelen

zalmpapillot
In filodeeg gevulde zalm met French garden dressing
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4,75

dessert bytes
crème brûlée

1,95

Met natuurlijk dat lekkere gebrande suikerkorstje

lemon pie

4,50

Citroentaartje met merengue schuim en wit chocolade ijs

blueberry cheesecake

4,50

Met frambozen ijs

huisgemaakt appeltaartje

3,75

Met boerenroomijs
3,75

hangop
Hangop met fruitmousse, rozenwaterkroepoek en suikerspin

De Waard kaasjes

6,75

Met vijgenbrood

Verkrijgbaar in De Waard en op locatie (tenzij anders aangegeven).
Allergieën en bijzonderheden graag melden bij bestelling.
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15

vergaderlunches
vergaderlunch 1

1,00 p.p.

Eén zacht broodje zonder garnituur (gemixt assortiment).
Zie pagina 6 voor het assortiment.

vergaderlunch 2

2,00 p.p.

Twee zachte broodjes zonder garnituur (gemixt assortiment) .
Zie pagina 6 voor het assortiment.

vergaderlunch 3

3,95 p.p.

Eén zacht broodje zonder garnituur (gemixt assortiment) en één hard luxe
broodje (gemixt assortiment).
Zie pagina 6 voor het assortiment zachte broodjes en pagina 5 voor het
assortiment harde luxe broodjes.

vergaderlunch 4

4,95 p.p.

Eén hard luxe broodjes (gemixt assortiment) en een halve wrap (gemixt
assortiment).
Zie pagina 4 voor het assortiment harde luxe broodjes en hieronder het
assortiment wraps.

vergaderlunch 5

5,90 p.p.

Eén hard luxe broodje (gemixt assortiment), een halve wrap (gemixt
assortiment) en één zacht broodje gemixt assortiment.
Zie pagina 4 voor het assortiment luxe harde broodjes, pagina 7 voor het
assortiment zachte broodjes en hieronder het assortiment wraps.

onder andere bij te bestellen:
Smoothie p.p. (zie assortiment pagina 2)
Pak melk
Pak karnemelk
Verse jus p.p.
Dagsoep p.p.
Bladerdeeg snacks (zie assortiment pagina 7)
Salades (zie assortiment pagina 6)

2,25
1,90
1,90
1,50
2,50
1,50
3,75/3,95

assortiment (halve) wraps




Zalm, roomkaas en sla
Kipfilet, heksenkaas en sla
Ham, kaas, heksenkaas en sla

Standaard serveren wij een gemixt assortiment. Mocht je specifieke wensen hebben dan
vernemen wij dat graag.
Vergaderlunches worden geleverd op schaal inclusief. borden en bestek. Dit wordt weer door
ons opgehaald.
Wil je graag een voorstel op maat? Laat het ons dan even weten, wij werken het graag uit.
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vergaderkoffie
Voor één dagdeel (4 uur), per persoon (vanaf 10 personen), inclusief:
 servies
 suiker en melk

koffie & thee basis

5,50 p.p.

Kannen koffie en thee
Diverse theesoorten
Koekjes
Water (op tafel)

koffie & thee uitgebreid

7,50 p.p.

Kannen koffie en thee
Frisdranken
Diverse theesoorten
Koekjes
Water (op tafel)

bij te bestellen:
Petit four
Petit four met logo
Petit glacé
Gevulde koek
Appelkoek
Mars
Zakje M&M noot
Snicker
Taart

Verkrijgbaar in De Waard en op locatie (tenzij anders aangegeven).
Allergieën en bijzonderheden graag melden bij bestelling.
Alle prijzen zijn inclusief btw.

1,65
2,00
1,90
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Op aanvraag
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evenementenkoffie in De Waard
Per persoon (vanaf 10 personen), inclusief:
 servies
 suiker en melk

koffie & thee moment basis
Kannen koffie en thee
Diverse theesoorten
Koekje
Water (op tafel)
Per kop
Onbeperkt voor 30 minuten
Onbeperkt voor 60 minuten

1,50
2,25 p.p.
3,25 p.p.

Onbeperkt voor 30 minuten
Onbeperkt voor 60 minuten

4,75 p.p.
6,65 p.p.

koffie & thee moment uitgebreid
Kannen koffie en thee
Frisdranken
Diverse theesoorten
Koekje
Water (op tafel)

bij te bestellen:
Petit four
Petit four met logo
Petit glacé
Gevulde koek
Appelkoek
Mars
Zakje M&M noot
Snicker
Taart en gebak
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1,65
2,00
1,90
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Op aanvraag

dranken afkoop
De aangegeven prijzen zijn per persoon (vanaf 10 personen) inclusief barpersoneel.
Gedurende dit tijdsbestek kan er onbeperkt geschonken worden.

fris afkoop 1 uur

4,50 p.p.

Frisdrank en jus d’orange

fris afkoop 2 uur

6,50 p.p.

Frisdrank en jus d’orange

drank afkoop 1 uur

7,50 p.p.

Hollands assortiment: bier (fles), frisdrank en wijn

drank afkoop 2 uur

11,50 p.p.

Hollands assortiment: bier (fles), frisdrank en wijn
Serveren van drankjes door personeel op aanvraag.

Verkrijgbaar in De Waard en op locatie (tenzij anders aangegeven).
Allergieën en bijzonderheden graag melden bij bestelling.
Alle prijzen zijn inclusief btw.
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borrelhapjes
De aangegeven prijzen zijn per stuk (per hapje).

tafelgarnituur 1 (per tafel)

2,95

Zoutjes, olijfjes en nootjes

tafelgarnituur 2 (per tafel)

3,25

Zoutjes, nootjes, kaas en worst

tafelgarnituur 3 (per tafel)

4,25

Breekbrood met dips

miniborrel hapjes De Waard

1,50

U heeft de keuze uit:
Krab/garnaal frituurhapje
Californië spring rol
Mini quiches
Yakatori spies
Kwart wrap
Mini hamburgers (+ 0,45)

assortiment 1: standaard koude hapjes

1,05

Een wisselend assortiment van standaard koude hapjes. Voorbeelden: hapjes
met Filet Americain, gevulde soes, gevulde komkommer, kaas, worst etc.

assortiment 2: luxe koude hapjes

1,50

Een wisselend assortiment van luxe koude hapjes. Voorbeelden: hapjes met
paling, zalm, forel, haring, gevuld ei, gevuld korstbakje etc.

assortiment 3: kaas- & worsthapjes

0,65

Een wisselende variëteit van kaas- en worsthapjes.

assortiment 4: gefrituurde hapjes

0,65

Een wisselende variëteit van gefrituurde hapjes, zoals bitterballen,
minikaassoufflé, minibami, mininasi etc.

assortiment 5: bladerdeeghapjes
Een wisselende variëteit van bladerdeeghapjes met diverse vullingen zoals
saucijs, kerrie etc.
Levering van warme hapjes op locatie in overleg.
Standaard serveren wij een gemixt assortiment. Mocht je specifieke wensen
hebben dan vernemen wij dat graag. Borrelhapjes worden geleverd op schaal
inclusief servetten. Dit wordt weer door ons opgehaald.
Wil je graag een voorstel op maat? Laat het ons dan even weten, wij werken het
graag uit.
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Verkrijgbaar in De Waard en op locatie (tenzij anders aangegeven).
Allergieën en bijzonderheden graag melden bij bestelling.
Alle prijzen zijn inclusief btw.

1,20

Versie januari 2017
Met het versturen en ontvangen van
deze versie vervalt voorgaande versie

Alle catering uit deze keuzekaart kan rechtstreeks worden besteld bij De Waard via dewaard@ipkw.nl of 06
300 337 55.
Wil je gebruikmaken van een vergaderruimte of ben je van plan een bijeenkomst te organiseren in De
Waard? Neem dan contact op via events@ipkw.nl of (026) 384 46 46.

