
Menukaart

Hoofdstraat 93 | 9968 AG Pieterburen | receptie@waddengenot.nl | 0595 - 528 558

addengenot Pieterbuaddengenot Pieterburerenn

21



Voor bij de borrel
Broodplankje 
met kruidenboter en roomboter € 6,75

Bitterballen
8 ouderwetse bitterballen met mosterd € 6,50

Vlammetjes
8 vlammetjes van pittige curry met chilisaus € 6,50

Kaassoufflétjes
8 kaassoufflétjes met mayonaise € 7,00

Loempiaatjes
8 vegetarische loempiaatjes met chilisaus € 6,50

Calamares
8 inktvisringen met chilisaus € 6,50

Gamba’s 
6 gamba’s in filo deeg met chilisaus € 7,00

Artisjok 
verse artisjok met dip € 9,75

Borrelplank assortiment 
12 hapjes met dip € 9,75

Luxe borrelplank met vis
huisgerookte zalm, gerookte paling, wakame, gamba’s,
vongole, calamares, dipsauzen, boter, 
robuust brood € 15,50



Vo
ed

se
lal

ler
gi

e?
 M

eld
 h

et
 o

ns
!

Lunchkaart tot 17.00 uur
Mosterdsoep (kan ook vegetarisch) 
van grove Groninger mosterd met of zonder metworst € 6,75

Tomatensoep (vegetarisch)
cherrytomaat met basilicum € 6,75

Vissoep
getrokken van platvis en rijk gevuld € 9,75

Uitsmijter Waddengenot
huisgerookte zalm, wakame, robuust brood € 11,75

Uitsmijter (kan ook vegetarisch)
achterham, belegen kaas, robuust brood € 9,75

Broodje Gezond (kan ook vegetarisch)
achterham, belegen kaas, ei, groen, robuust brood € 8,75

Waddenburger
huisgemaakte burger van 300 gram, salsa, groen, grote sesambol € 15,75

Broodje huisgerookte zalm
huisgerookte zalm, Jack Daniel's sausje, wakame, 
tomaat, robuust brood € 11,75

Brood & Schol
super verse Noordzee schol, remoulade, 
robuust brood € 15,75

Brood & Kroketten
met mosterd op robuust brood € 8,50

Brood & Hollandse garnalenkroketten
Hollandse garnalenkroketten uit Zoutkamp op robuust brood € 9,75

Salade koud gerookte zalm uit eigen rokerij
cherrytomaat, aceto balsamico, rode ui, wakame,
robuust brood € 14,75

Salade Geitenkaas
gerijpte geitenkaas gebakken op de plaat, voorjaarshoning, gepofte 
tuinbonen, cherrytomaat, aceto balsamico, robuust brood € 13,75

Kibbeling van kabeljauw
kabeljauw in beslag met remoulade € 9,75

Fish & chips
kabeljauw in beslag met remoulade en friet € 12,75



Lunch plates tot 17.00 uur
Alle lunch plates worden geserveerd met friet en salade

Noordzee Schol
super verse Noordzee schol met remoulade € 19,75

Dagvis
vraag de bediening dagprijs

Klassieke Wiener Schnitzel
met citroen en wakame € 19,75

Fish & chips
kabeljauw in beslag met remoulade € 15,75

Mosselen (alleen in het seizoen)
pannetje mosselen dagprijs

The Beyondburger (vegetarisch) 
100% plantaardige burger (die echt naar vlees smaakt) op een briochebol € 19,75

Voedselallergie? Meld het ons!

IJsjes
Coupe Waddengenot
drie soorten ijs l verse vruchten
slagroom € 8,75

Verse aardbeien (alleen in het seizoen)
met ijs en slagroom € 7,75

Coupe advocaat
drie bollen roomijs met advocaat en 
slagroom € 7,75



Voedselallergie? Meld het ons!

Voorgerechten
Broodplankje
met kruidenboter en roomboter € 6,75

Mosterdsoep (kan ook vegetarisch)
van grove Groninger Marne mosterd l droge metworst € 6,75

Tomatensoep (vegetarisch)
van cherrytomaten en basilicum € 6,75

Huisgemaakte vissoep
getrokken van platvis en rijk gevuld € 9,75

Visproeverij 
huisgerookte zalm, gerookte paling, gamba’s, wakame € 14,75

Vongole
bord vol vongole op huisgemaakte bouillabaisse € 9,75

Gamba’s
koud geserveerde hele gamba’s met dip € 12,50

Huisgerookte zalm
mooie moot koud gerookt zalm op zeewiersalade met zwart sesamzaad € 14,50

Carpaccio
van Groninger weiderund met Parmezaan, appelkappertjes en gepofte tuinbonen € 12,75

Artisjok 
verse artisjok met dip € 9,75

Salade Geitenkaas
gerijte geitenkaas van de plaat met voorjaarshoning, rode ui, komkommer, balsamico dressing 
en gepofte tuinbonen € 12,75



HoofdgerechtenHoofdgerechten worden geserveerd met een meter 
garnituur! 

Gebakken Noordzeeschol(Schol maat 2) vers van de afslag op Lauwersoog met

wakame en remoulade € 22,50Kabeljauwwaar je zelf de huisgemaakte bouillabaisse opgiet € 21,50
Mosselpannetje (alleen in het seizoen)
dagprijs

Dagvis
vraag de bediening dagprijs

Seafood boil gamba’s, vongole, mosselen* (*in het seizoen), 
wakame en dip € 24,50

Klassieke Wienerschnitzelvan onze ambachtelijke slager met citroen en wakame € 19,75
Steak 
dubbele steak van Groninger weiderund met 
kruidenboter € 24,50

Kippendijenin piri piri met chilisaus € 19,50
Waddenburgerhuisgemaakte burger (300 gram) op een 

grote sesambol met groen en salsa € 19,50Rösti 
van rode biet met geitenkaas van de plaat, 
voorjaarshoning en gepofte tuinbonen € 19,25The Beyondburger (vegetarisch) 100% plantaardige burger (die echt naar vlees smaakt) 

op een briochebol € 19,75
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Al onze vis komt 
dagvers van de afslag 

op Lauwersoog en 
het vlees van de 

ambachtelijke slager. 



Voedselallergie? Meld het ons!

Waddengenot menu Vlees
Hoofdgerechten worden geserveerd met een meter garnituur! 
Ons vlees komt van de ambachtelijke slager.

Carpaccio
van Groninger weiderund met Parmezaan, appelkappertjes 
en gepofte tuinbonen 
***
Cappuccino Mosterdsoep
van grove Groninger Marnemosterd met droge metworst
***
Steak 
dubbele steak van Groninger weiderund met kruidenboter
***
Mousse van aardbeien (in het seizoen)
€ 37,50

Waddengenot menu Vis
Hoofdgerechten worden geserveerd met een meter 
garnituur! Onze vis komt dagvers van de afslag in Lauwersoog

Vis proeverij 
huisgerookte zalm, gerookte paling, wakame
***
Vongole
vongole op huisgemaakte bouillabaisse
***
Seafood boil 
gamba’s, mosselen* (*in het seizoen), schelpjes, wakame en dip 
***
Mousse van aardbeien (alleen in het seizoen)
€ 37,50



Voedselallergie? Meld het ons!

Waddengenot menu Veganistisch
Hoofdgerechten worden geserveerd met een meter garnituur! 

Artisjok 
verse artisjok met dip
***
Tomatensoep 
cherrytomaat met basilicum
***
The Beyondburger
100% plantaardig op zeewiersalade
***
Vegan kaneelijs met chocoladesaus
€ 37,50

Waddengenot menu Vegetarisch 
Hoofdgerechten worden geserveerd met een meter garnituur! 

Artisjok 
verse artisjok met dip
***
Cappuccino Mosterdsoep
van grove Groninger Marne mosterd
***
Rösti 
van rode biet met geitenkaas van de plaat, voorjaarshoning en gepofte tuinbonen
***
Mousse van aardbeien (in het seizoen)
€ 37,50
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Nagerechten
Coupe Waddengenot
drie soorten ijs met vers fruit en slagroom € 8,75

Verse aardbeien (alleen in het seizoen)
met vanille-ijs en slagroom € 7,75

Choco lava cake
met vanille-ijs en slagroom € 7,75

Cheesecake
met ingemaakte vruchten, zwarte bessen ijs
en slagroom € 7,75

Mousse van aardbeien (in het seizoen)
met slagroom en verse aardbeien € 7,75

Coupe advocaat
drie bollen roomijs met advocaat en 
slagroom € 7,75

Speciale koffie’s
Pieterbuurster koffie (Aanrader)
dubbele espresso met Waddengenot (kruidenlikeur) en slagroom € 7,25

Start-Pieterpad koffie
dubbele espresso met Start-Pieterpadje (Beerenburg) en slagroom € 7,25

Irish koffie
dubbele espresso met Ierse whiskey en slagroom € 7,75

Spanish koffie
dubbele espresso met Tia Maria en slagroom € 7,75

French koffie
dubbele espresso met Grand Marnier en slagroom € 7,75



Voedselallergie? Meld het ons!

Kinderkaart
Ik zag twee beren…
Twee plakken brood met div. soorten zoet beleg € 5,50

Poffertjes…
Poffertjes met boter en poedersuiker € 6,50

Oma wat heeft u dikke…
Frieten € 3,00
Frieten met kroket € 5,50
Frieten met frikandel € 5,50
Frieten met kaassoufflé €5,50
Mayo/curry/ketchup/speciaal € 0,75

Zeehonden eten…
Kibbeling met sausje € 8,50
Kibbeling met sausje en friet € 12,50
Kibbeling met sausje, friet en sla € 14,50

MC Wad…
Broodje hamburger van de plaat € 5,75
Broodje hamburger van de plaat met frieten € 7,75
Broodje hamburger van de plaat met frieten en sla  € 9,50

Knien’n eet’n…
Salade van cherrytomaatjes met zalm  € 9,50
Salade van cherrytomaatjes met geitenkaas € 9,50

Ik zag twee ijsberen…
Twee bollen ijs met slagroom en discodip € 5,50
Bakje vers fruit met slagroom € 4,50



Thee, Koffie en lekkersThee in diverse smaken € 2,60  
Verse muntthee € 4,25  Verse gember, citroen en sinaasappel thee € 4,25Koffie € 2,50Koffie cafeïnevrij € 2,60Espresso € 2,60Dubbele espresso € 3,90Cappuccino € 3,00Cappuccino cafeïnevrij € 3,10Koffie verkeerd € 3,00Latte macchiato € 3,90Latte macchiato cafeïnevrij € 4,00Warme chocolademelk € 3,25 Slagroom € 0,75

Appeltaart € 4,00Slagroom € 0,75 
Wisselend gebak € 4,50 (vraag aan de bediening)
Slagroom € 0,75

Speciale koffie’s
Pieterbuurster koffie (Aanrader)
dubbele espresso met Waddengenot (kruidenlikeur) en slagroom € 7,25

Start-Pieterpad koffiedubbele espresso met Start-Pieterpadje (Beerenburg) en slagroom € 7,25

Irish koffiedubbele espresso met Ierse whiskey en slagroom € 7,75
Spanish koffiedubbele espresso met Tia Maria en slagroom € 7,75French koffiedubbele espresso met Grand Marnier en slagroom € 7,75

Warme choco met Baileyswarme chocolade melk met Baileys en slagroom € 7,75
Warme choco met Rumwarme chcolademelk met Rum en 

slagroom € 7,75
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Frisdranken en sappen
Cola, Cola Max € 2,75
Sinas, Cassis, 7-up € 2,75
Ice tea, Ice tea green € 2,85
Rivella € 2,75
Tonic € 2,75 
Bitter lemon € 2,75
Royal Club Ginger ale € 2,85

Sourcy rood / blauw (20 cl) € 2,75
Sourcy pure blue (75 cl) € 6,00
Sourcy pure red (75 cl) € 6,00

Fristi € 2,85
Chocomel € 2,85

Appelsap € 2,85
Jus d’orange € 2,85

Apfelschorle 0,5L € 5,25 Wijnen
Wijnen

Mas Ekun Cabarnet Sauvignon (rood) glas € 4,75
Mas Ekun Cabarnet Sauvignon (rood) fles € 26,50

The Green Wine Company Rosado (rosé) glas € 4,75
The Green Wine Company Rosado (rosé) fles € 26,50

Croix d'Or Chardonnay (wit) glas € 4,75
Croix d'Or Chardonnay (wit) fles € 26,50

Croix d'Or Sauvignon (wit) glas € 4,75
Croix d'Or Sauvignon (wit) fles € 26,50

St. Kilian Liebfraumlich (wit zoet) glas € 4,75
St. Kilian Liebfraumlich (wit zoet) fles € 26,50

Champagne en Prosecco
Champagne Fles (wit) € 26,50

Prosecco fles (wit) € 29,50

Specials
Aperol spritz € 8,75

Luxardo Limoncello spritz € 8,75
Campari tonic € 8,75

Bulldog gin tonic € 8,75
Prosecco glas € 5,25

Alcolhol vrij
Crodino glas € 4,25

Natureo Muscat (wit) Fles 37,5CL  € 11,25
Natureo Syrah (rood) Fles 37,5CL  € 11,25



Bier
Van de tap
Hertog Jan (pils) 5.1%   € 2,90
Bud (pils) 5.0%    € 2,70
Hertog Jan halve liter (pils) 5.1%  € 6,00
Bud halve liter (pils) 5.0%   € 5,75
Hertog Jan Weizener 5.7%  € 4,75
Hoegaarden (witbier) 5.0%  € 4,75

Streekbieren (fles)
Speciaal voor ons gebrouwen

SLIK (blond) 7.2%     € 4,75
BRAK (tripel) 8.4%    € 4,75
LAM (IPA) 5.5%     € 4,75
KWEL (bock) 6.5%    € 4,75

Bieren op fles
Tripel Karmeliet 8.4%   € 4,75
Leffe Bruin 6.5%    € 4,75
Hoegaarden Radler 2.0%   € 3,75
Corona 4.6%    € 4,00
Hoegaarden (rosébier) 3.0%  € 3,75
Hoegaarden Radler 0.0%   € 3,75
Leffe blond 0.0%    € 4,75
Hertog Jan alcoholvrij (pils) 0.0%  € 3,75
Hertog Jan 5.1%    € 3,50
Leffe Blond 6.6%    € 4,75
Hertog Jan Grand Prestige 10.4% € 5,25
Duvel 8.5%      € 4,75 
Amstel (radler) 0.0%    € 3,75
 

Cadeau
Om mee naar huis te nemen

Wadloper (Kruidenbitter 30%)   € 16,50
Waddengenot (Kruidenlikeur 20%)  € 16,50
Start-Pieterpadje 1,0 ltr. (Beerenburg 30%)  € 18,50
Start-Pieterpadje 0,5 ltr. (Beerenburg 30% € 12,50
Wandelwoatertje 0,5 ltr. (Graanjenever 35%) € 13,50
Bierpakket (alle 4 soorten)   € 17,50
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 Dranken en likeuren
Waddengenot (kruidenlikeur) € 3,50
Wadloper (kruidenbitter) € 3,50
Start-Pieterpadje (berenburg) € 3,50
Wandelwoatertje (jenever)  € 3,50

Oude jenever € 3,50
Bessen jenever € 3,50
Jägermeister € 3,50
Campari € 4,25
Citroenbrandewijn € 3,50
Wadwater € 3,75
Disaronno Amaretto €4,25
Armagnac € 4,75
Baileys € 4,25
Calvados € 4,25
Cointreau € 4,75
Courvoisier € 5,00
Dom Bénédictine € 4,25
Drambuie € 4,25
Grand Marnier € 4,25
Hennessy VS € 4,75
Licor 43 € 4,25
Père Magloire Calvados VS € 4,25
Tia Maria € 4,00
Vieux € 3,50
Vodka € 3,75
Sambuca € 3,75

PSV
Martini Bianco//Rosso € 4,25

Sherry € 4,00
Port ruby/white € 4,25

Rum
Bacardi Carta Blanca 37% € 4,75

Wiskey
Jack Daniels € 4,00

Jameson € 4,25
Gentlemen Jack € 6,50

Gin
Bulldog € 5,50
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In vroegere tijden zochten de eigenwijze Groningers 

langs de oevers van de maren en op de kwelders naar 

kruiden. Door deze toe te voegen aan de genever 

(jenever) ontstond een heerlijke 100% natuurlijke 

kruidenlikeur. Met  een boventoon van oranjeschil, 

anijs en volle kruidigheid is deze Groninger likeur een 

echte allemansvriend. Drink het  op kamertemperatuur. 

addengenot Hoofdstraat 84 9968 AG  Pieterburen
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Cocktails 

Duuster & Roeg  € 7,75

Beerenburg met ginger ale

Paiderboerster J&T € 7,75

Jenever met tonic

Bitterzuit(bitterzoet) € 8,75

Campari met tonic

Ollerwetse G&T € 8,75

Gin en tonic

Aperol spritz € 8,75

Aperol met prosecco en bruiswater

Limoncello spritz € 8,75

Limoncello met prosecco

Prosecco glas € 5,25

Alcolhol vrij

Crodino glas € 4,25

Natureo Muscat (wit) Fles 37,5CL  € 11,25

Natureo Syrah (rood) Fles 37,5CL  € 11,25

* Alle verdere combinaties van frisdranken en 

  dranken/likeuren zijn ook mogelijk.
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B&B Pieterpad

Restaurant Waddengenot

CAFE WADDENGENOTStreek- & speciaalbier

Ontbijt, lunch & diner Vis, vlees & vegetarisch

Huisgemaakte pizza’s

De Huiler
De Zeehond

De WadloperC
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WADLOPEN-PIETERBUREN.NL
Voor al uw wadlooptochten en hotelovernachtingen

www.wadlopen-pieterburen.nl | info@wadlopen-pieterburen.nl
www.waddengenot.nl | +31(0)595 - 528 558


