
Soep en brood
Broodplank (voor 2 pers.)
verschillende broodsoorten met diverse smeersels

Tomatensoep van geroosterde cherrytomaten
spekjes - pesto - crème fraîche (ook vega verkrijgbaar)

Licht pittige kippensoep 
harissa - bosui - wortel

Chef’s soep
Kijk op ons krijtbord of vraag de bediening

Voorgerechten
Tartaar van gerookte rode biet met een geitenkaasmousse  (vega)
appel - rode ui - groentechips

Luxe vleesplank met Italiaanse vleeswaren    
met mozzarella - olijven - balsamico - rode ui

Carpaccio
vers gesneden - Parmezaanse kaas - cashewnoten -                                                                     
pesto - tru�elmayonaise

Kno�ookgamba’s (koud geserveerd) 
met een frisse salade van venkel - avocado - kappertjes -                                                                 
quinoa - limoenmayonaise   

Rouleau van gerookte zalm
rode ui - dillecrème - wakamé 

Voorgerecht van de dag
kijk op ons krijtbord of vraag de bediening
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Dinerkaart

Heeft u een allergie, meld het ons! Dan houden wij hier rekening mee



Hoofdgerechten vlees
Spies van gemarineerde varkenshaas met satésaus 
seroendeng - krokante uitjes - zoetzure groenten - kroepoek

Gemarineerde spareribs  
koolsla - 2 koude sausjes 
  
Coq au vin blanc met Frysling wijn (wijngaard de Frysling)  
wortel - spek - babymais - paprika

Zacht gegaarde lams�let
asperges - saliejus - gegrilde maiskolf  

Steak De Waegh                  
medium gebakken - chimichurri - cherrytomaatjes - tru�eljus

Chef’s special
kijk op ons krijtbord of vraag de bediening

Hoofdgerechten vis
Op de huid gebakken kabeljauw�let 
met Noorse garnalen - asperges - witte wijn saus

Visspecial
kijk op ons krijtbord of vraag de bediening

Vegetarisch
Caesarsalade
artisjok - vegetarische spekjes - ei - croutons - 
Parmezaanse kaas
 
Lasagne van chili sin carne met nacho’s
kidneybonen - tomaat - ui - paprika - crème fraîche - 
guacamole   

Groentecurry met Turks brood  
tempeh - aubergine - haricots verts - vadouvan
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Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met aardappel wedges en een frisse salade



Voor de kinderen
Po�ertjes
met boter en poedersuiker

Spies frikandel of kipnuggets
friet - mayonaise - appelmoes

Pizza margherita
tomaat - kaas - basilicum
 
Fish & Chips
kibbeling - friet - mayonaise

Kindermenu
tomatensoepje - hoofd naar keuze - kinderijsje

Nagerechten
Sorbet   
vanille-ijs - fruitcoulis - slagroom

Solero De Waegh          
vanille parfait - mango - witte chocolade

Dokkumer IJsfontein
strawberry cheesecake ijs - merengue - gemarineerde aardbeien

Frisse appelcrumble met sorbetijs  
framboos - kokos - ananas

Ko�e de Waegh
ko�e, diverse bonbons en een likeur naar keuze

Kinderijsje
2 bolletjes vanille ijs - chocolade -slagroom

Dessert van de dag
kijk op ons krijtbord of vraag de bediening
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Heeft u een allergie, meld het ons! Dan houden wij hier rekening mee



De naam “Grand Café de Waegh”  vindt zijn oorsprong 
in het pand waarin het is gevestigd.

Al in 1593 werd er op deze plaats een waag in 
Dokkum gebouwd. Een waag was in het algemeen het 
middelpunt van een marktstad waar goederen werden 

gewogen. Het recht hierop was één van de stadsrechten. 
Voor een juist gewicht van de koopwaar was de 
marktkoopman verplicht om de producten in 

de stadswaag te laten wegen. In 1754 werd het pand v
ervangen door het gebouw zoals we het nu kennen.

De waag werd niet alleen gebruikt voor het wegen van 
boter en kaas, maar bood ook onderdak aan 

de stadswacht. Op de gevelsteen staat  nog de tekst 
“Weegt en Waakt” wat verwijst naar de dubbele functie 

van het waaggebouw in die tijd.

Nadat het gebouw zijn functie als waag had verloren 
is het onder andere in gebruik geweest als 

brandweerpost, politiebureau, oudheidskamer en 
VVV-kantoor. Na al deze jaren is het gebouw zijn

 publieke functie nog steeds niet verloren. Ook nu is 
“Grand Café  de Waegh” het middelpunt van Dokkum.  

Een ontmoetingsplaats waar mensen kunnen  
eten, drinken én genieten.


