
BROODJES

Zalm | 11.5 | Zalm gemarineerd in biet met doperwten 
tapenade, mosterd crème, tuinkers en groentechips

Burrata (v) | 11 | Hollandse Burrata met olijven 
tapenade van Illias, wilde tomaten, rucola, appelstroop 
en basilicum 

Carpaccio | 10 | Dun gesneden rundvlees, rucola, 
sjalottenvinaigrette, Wassenaarse oude kaas  
en truffelmayonaise

Krokante kip | 10.5 | Wakadori krokante kip,  
Kyoto saus, little gem, rucola, zoetzure rode kool, bosui  
en rode peper 

Croquetten | 9 | Twee kroketten met mesclun sla  
en ingelegde zuurtjes

LUNCH

Hamburger | 15 | Tomatenrelish, oude Leidse kaas, 
bacon, gefrituurde uienringen, little gem, piccalilly 
mayonaise en frites

Red Carrot Burger (vegan) | 15 | Burger van biet en 
wortel met vegan mayonaise, uienchutney, ingelegde 
gele biet, little gem en granaatappel ketchup

Waag Saté | 14 | Saté van kippendijfilet met satésaus, 
gefrituurde uitjes, huisgemaakte atjar, kroepoek  
en frites 

Omlet Waag | 9.75 | Ham, oude kaas, bacon, 
tomatenblokjes, champignons en rucola

Uitsmijter | 9 | Met boerenham en oude kaas

Croque Madame | 8 | Ham, kaas, bechamel, ketchup 
en een gebakken ei

Keuze uit wit of bruin zuurdesembrood.

CLUBSANDWICHES

Zalm | 12.5 | Gerookte zalm op maisbrood met   
rode ui, tomaat, little gem en mayonaise

Kip | 12 | Maisbrood met kip, bacon, tomaat, little gem  
en mayonaise

SALADE

WAAG bowl (v) | 12.5 | Parelgort met sushi 
azijn en sojasaus, doperwtjes, radijs, komkommer, 
ingelegde gele bietjes, wortel, zoetzure rode kool en 
mierikswortel mayonaise 

Met kip + 2
Met zalm + 2

Tomatensoep (v) | 7.5 | Met een Leidse kaasstengel 
en kruidenolie

SOEP

Borrelplank | 16 | Bitterballen, uiringen, Javaantjes, 
olijven, oude kaas, rauwe ham, fuet, en nacho’s met 
tomatensalsa en guacamole

Charcuterieplank | 12.5 | Rauwe ham, Zeeuws spek, 
knoflook fuet, truffel fuet, oude en lokale kaas, kaantjes 
boter, zuurdesembrood, tapenade en olijven

Kaasplank | 10.5 | Lokale kazen met notenbrood, 
appelstroop en gerookte amandelen

Burrata met crostini | 9.5 | Hollandse Burrata met 
een crostini van zuurdesembrood

Gemengde bittergarnituur | 15st.13 | Mosterd, 
mayonaise, chilisaus

Nacho’s | 8.5 | Met guacamole en zure room

Bitterballen | 8st. 7.5 | 17st. 15 | mosterd

Oude kaas loempia’s | 8st. 7.5 | 17st. 15 | chilisaus

BORREL

HEB JE EEN ALLERGIE? MELD HET ONS! 
Enkele vegetarische gerechten kunnen ook vegan bereid worden.


