
Scan for our
English menu
or go to wadapartja.nl/english

Slagerij Boersma

Vis van
‘t Ailand 

Bio cranberries
van Terschelling 

Gronings
Graan

Piepers

Jan de Molenaar

Bakker Luuk

Earth Water uit Hunzedal
Eieren uit Drachtstercompagnie

Biologische roomboter, yoghurt & melk

Gronings
 weiderund

Bleu de Wolvega

Eemstuin sla

vraag naar de

kinderkaart!



wadapartja hait
joe welkom

WIe bin’t er juust veur de gast’n die ‘t eem aans wil’n doun, apart en 
met ‘n goude mix van gezund & guilty pleasures, vlais, vegetarisch 
& veganistisch. Vernaiend, moar zunder keuzestress. Als je al eens 
bie ons bent weest, dan ben je bekend met onze gezullige, huiselijke 
inrichtings en open sfeer.

Wie vind’n het belangrijk dat je weet wat je eet. Zo werk’n we 
veul mit producten van Grunneger laand. Kiek maar eem noar de 
veurkant van de koart om wat van onze leveranciers te zien. 

En weet je wat mooi is? Alles wat doe zugst is te koop. Wie hebben 
’n winkel, moar ook de toavels, laampen, plaant’n en zulfs de kunst 
aan de muur kest koop’n. 

Zuiderdiep
Gedempte Zuiderdiep 39-41

9711 HB Groningen

06-39034837

Westerhaven
Pottebakkersrijge 21

9718 AG Groningen

06-18820628



ontbijt

huisgemaakte taart

Ontbijt (tot 11.30 uur)

Huevo Poncho 2.0 (kan vegan) 9,90 
Plak getoast biologisch brood met avocado, 
gepocheerd ei, cherrytomaatjes, plakjes radijs, 
tuinkers en bieslook

Kan ook vegan met scrambled tofu-eggs! + 0,00
Met bacon + 2,00

Cocochoconana Pancakes 9,50 
American pancakes met banaan gesmolten 
chocolade en kokos

Biologische Griekse Yoghurt 7,75 
Lobbige biologische Griekse yoghurt met 
huisgemaakte granola en vers fruit

Breakfast deal
Een plak brood met gebakken eieren en 
kaas en/of spek met koffie en verse jus

14,50
(tot 11.30)

De hele dag

Snickertaart 2.0    5,20

Cheesecake 5,20

Carrotcake 5,20
Met slagroom + 0,70

Wisselende taartjes 
Zie de krijtborden of vraag de bediening

Dikke ontbijtplaank
Variatie aan ontbijtgerechten met 

een verse jus en koffie/thee 

(kan ook vegetarisch)

17,90 pp
(vanaf 2 personen & tot 11:30)



warme dranken
Koffie

Koffie  3,00
Grote koffie  4,50
Cappuccino  3,50
Flat white  3,30
Cortado 3,30
Verkeerde koffie  3,30
Espresso  2,80
Espresso dubbel  3,30
Espresso macchiato  3,50
Latte macchiato  4,00
Met slagroom + 0,70
Met caramel + 0,70

IJskoffie  3,75
IJscappuccino  3,75

Thee

Verse muntthee 3,75
Verse gemberthee 3,75
Rozemarijn sinaasappel 3,75
Ginger Love 3,75
Met verse munt, gember & citroen  
Cinnamon Love  3,75
Met een kaneelstokje, verse gember & sinaasappel

Gedroogde thee 3,75
(keuze uit verschillende soorten)

Chai latte 3,75

 
Warme choco (bio fairtrade)

Warme chocolademelk 3,50
Met caramel + 0,70
Met slagroom + 0,70

Wij maken onze koffie met 
vers gebrande bonen van 

het Koffiestation

Standaard met een dubbele 
shot

Caramel
Slagroom

+0,70

Huisgemaakt 
volkorenkoekje erbij

Haverdrank i.p.v. Biologische melk +0,20 



koude dranken
Koude dranken

Coca-Cola / Coca-Cola Zero  3,00
Fanta  3,00
Tonic  3,20
Rivella  3,20
Ginger Ale 3,20
Bundaberg gemberbier (375ml)  5,00
Troebele appelsap of perensap 2,70
Biologische melk  2,00
Bio fairtrade chocolademelk  2,70

EARTH Water Still/Sparkling 0,33l  3,20
EARTH Water Still/Sparkling 0,75l  6,20

Huisgemaakte limo’s

IJsthee  3,90
Limonade; gember, limoen 3,90
en grapefruit
Limonade; rabarber, framboos 3,90
en citroen

Verse sapp’n en smoothies

Verse jus klein  4,00
Verse jus groot  6,00
Lentefrisse Smoothie 5,50
Mango, banaan, sinaasappel en gember

Sapje/smoothie van de dag 5,50 
Zie krijtborden

Cocktails
Mimosa 6,00 
Verse jus en prosecco

Aperol Spritz 7,50 
Aperol, prosecco, EARTH Water Sparkling       
en een schijf sinaasappel

Ginger Spritz 7,50 
Gember-grapefruit mix, prosecco, EARTH Water 
Sparkling, limoen en grapefruit 

Cosmo Spritz 7,50 
Cranberry-limoen mix, prosecco, EARTH Water 
Sparkling, limoen en munt

Mocktails

Klavertje Vlier  5,50 
Vlierbloesemsiroop, munt, limoen, 
granaatappelpitjes en EARTH Water Sparkling

Under Pear Pressure 5,50 
Perensap, verse gember, rozemarijn, een snufje 
nootmuskaat en EARTH Water Sparkling



Van 11.30 uur tot 17.00 uur 

Huevo Poncho 2.0 (kan vegan) 9,90
Getoast biologisch brood met avocado, gepocheerd ei, 
cherrytomaatjes, plakjes radijs, tuinkers en bieslook

Kan ook vegan met scrambled tofu-eggs!  + 0,00
Met bacon  + 2,00

Omgedraaid Suikertrutje 8,75 
Wentelteefje van Luuks Gronings suikerbrood, geserveerd met 
cranberrycompote van Terschelling, vers fruit, slagroom en kaneel 

Gi-Ga-Grosti 8,75 
Turkse tostibol met Groningse Chorizo van Slagerij Boersema, bio 
kaas, geroosterde rode paprika, Turkse witte kaas, rode ui en verse 
spinazie geserveerd met harissadip 

Huisgemaakte soep van het moment   6,90 
Zie krijtborden of vraag de bediening

Met plak biologisch brood  + 1,25

Brunchfeestje all in
Dikke tafel vol met zoet en hartig 

inclusief jus, koffie/thee & bubbels*

24,75 pp
(vanaf 2 personen)

* Vraag de bediening naar de mogelijkheden op het moment, 
bereiding kost even tijd. 24 uur van te voren reserveren is garantie!

brunch & lunch



Lekker om erbij
te delen (of niet)

Huisgemaakte, dikke ovenfrieten van lokale aardappels met Parmezaanse kaas en (vegan) truffelmayo

5,75

Van 11.30 uur tot 17.00 uur 

New York Deli 12,50 
Sandwich van twee plakken biologisch brood met huisgemaakte 
pastrami, biologische kaas, Eemstuinsla, 
augurk, mosterdmayonaise en zoetzure ui 

Vegan Tuna Sandwich   9,50 
Plak volkoren brood met sla, vegan tuna style spread, nori zeewier 
en gepekelde groentjes

Skele Makreel 11,75 
Plak volkoren brood met sla, frisse Noordzee makreelsalade met 
ei, rode bietjes, zoetzure ui en partje citroen

Zoete Piepert  9,50 
Gepofte Hollandse zoete aardappel met burrata, Eemstuin sla, 
muhammara, zongedroogde tomaatjes en gehakte walnootjes

+ Gebakken Groningse chorizo  + 2,50

Classic Burgertime 13,90 
Burger (180g) van Gronings weiderund op een sesambol met Porc 
Locale spek, biologische kaas, groene pepers, zoetzure ui, sla, 
gebakken eitje en Wadapartjasaus  

Beanalicious 2.0   12,50
Huisgemaakte bonenburger op een 100% volkorenbol met sla, 
gesneden tomaat, muhammara, zoetzure ui en harissasaus 

brunch & lunch



Vanaf 15.00 uur

Eem wat lekkers  7,90 
Plankje voor kleine trek bij de borrel

Broodplaank 7,50
Brood van Luuk met smeersels

Burratatatataaa 9,75 
Burrata met dragonpesto, zongedroogde 
tomaatjes, olijven, zeezout en toast

Pincho one-two-trio  12,50 
Zes pinchos; twee makreel, twee pastrami en 
twee vegan tuna spread

Nachos loaded!                                    10,50 
Huisgemaakte nachochips met rode ui, groene 
peper, gesmolten cheddar geserveerd met een 
dot bio Griekse yoghurt en chilisaus

Queso Fondido*    13,50 
Kaasfondue met cheddar, Mexicaanse kruiden 
en jalapeños geserveerd met Wadapartja 
nachochips

* De kaasfondue wordt bereid met witte wijn

borrel

Borrelplaank
Een plank met kaasjes, toast, 

groentjes, chips, olijven en notenmix

met brood en smeersels

10,75 pp
(vanaf 2 personen)



lokoal is nait
ver weg!

Lokaal met oog voor planeet en dier is een belangrijke pijler van 

Wadapartja. Wij denken dat het terugbrengen van voedselkilometers hier 

een grote bijdrage aan kan leveren. Gewoonweg omdat het zonde is om 

onnodig lange afstanden af te leggen.

Koffiestation
Douwe en Emiel kopen duurzame groene bonen 
in en branden hier in Groningen hun specialty 
coffees. Op de bakfiets worden deze wekelijks bij 
ons in herbruikbare blikken bezorgd. Of je je koffie 
nou drinkt als espresso, americano of met (haver)
melk: wij zetten ze altijd met een dubbele shot. 

Stadsbakker Luuk
Biologisch Gronings graan gaat via Jan de 
Molenaar uit Kropswolde naar stadsbakker Luuk. 
Samen met Luuk ontwikkelen wij ons brood en zo 
hebben we een desem met tarwe, volkoren, rogge 
en een kookstuk van gemengde zaden. En het 
volkorenbrood is 100% volkoren, wel zo eerlijk.

Slagerij Boersma 
Gronings weiderund en Porc Locale uit de regio 
worden door slagerij Boersma geleverd. Zo is er 
een korte lijn waar wij op kunnen vertrouwen. Jan 
maakt voor ons Groningse Chorizo en maakt de 
runderburgers volgens ons recept. De pastrami 
maken we helemaal zelf.

Winkel
In de winkel verkopen we artikelen die duurzaam 
zijn gemaakt. We hebben ook een paar lokale 
leveranciers zoals de kaartjes van Grafiquelien uit 
Stad. 

Boer & chef
Telers en boeren uit het noorden worden met 
ons verbonden door Boer & Chef. Het geeft ons 
de gelegenheid om afstemming te vinden in het 
zaaiplan of het productieproces. Zo hebben wij 
inzicht in het proces, van het land tot op je bord. 

Zuivel
Boter, kaas en eieren en meer. We proberen dit 
meer en meer lokaal in te kopen. Zo hebben wij 
biologische Griekse yoghurt en roomboter van de 
Drentse Aa. Gebruiken wij Boerderijkaas van de 
familie Bosma uit Rutten, biologische plakken kaas 
uit Rouveen en Bleu de Wolvega. Verder hebben 
wij biologische melk en lokale witte eieren uit 
Drachtster Compagnie.

Stadsbrouwers 
We hebben altijd een bier van familiebedrijf 
Martinus uit Stad op de kaart. Daarnaast is het leuk 
om te weten dat stadsbakker Luuk bierbostel, wat 
een bijproduct is van bierbrouwen, van Martinus 
gebruikt in ons volkorenbrood. Verder schenken we 
o.a. Baxbier en Eggens uut Grunn.

Bio-dynamische kwekerij De Eemstuin
Vlakbij de Waddenzee maken Liz en Jouke de 
meest geweldige groenten met krachtige smaken. 
Wij krijgen een geweldige mix met slasoorten waar 
je het authentieke bittertje in proeft, zoals het hoort. 
We gebruiken ook regelmatig vergeten groenten 
uit Uithuizermeeden.

‘t Ailand
Wad een mooi bedrijf in Lauwersoog, die alles wat 
de zee te bieden heeft aan ons levert. Ze kopen 
in bij vissers die hun afval niet in zee dumpen en 
lokaal vissen. Met Barbara kun je uren praten; 
bijvoorbeeld over de bijdrage van schelpdieren aan 
de eiwittransitie.

Als we dan toch aan de Waddenzee staan, wist je 
dat onze biologische cranberries van Terschelling 
komen?



bier
Bier
Jupiler  3,50 
Gewoon een lekker pilsje | 5,2% | België

Baxbier Kon Minder Citra Pale Ale  6,00 
Pale Ale | Fris bier met fruitige hoppen | 5,5% | Groningen

Het Brouwdok Captain’s Daughter  6,00 
Amber Ale | Lichtzoet, kruidig en licht bitter | 6,0% | Harlingen

Martinus Peerd  6,00  
IPA | Fruitig met een fris bittertje | 5,8% | Groningen

Bird Brewery Vink Heerlijk  6,20  
Rogge IPA | Licht bitter met tropisch aroma | 6,2% | Diemen

Eggens Lokaal Blond  6,00 
Blond | Mistig bier, niet troebel maar ook niet helder | 6% | Groningen

Gebrouwen door Vrouwen Bloesem Blond  6,20 
Blond | Bloemig aroma met een frisse afdronk | 6,2% | Amsterdam

Brouwerij Boegbeeld Kutbier  6,20 
Blond | Fris en fruitig met pruim | 6,3% | Den Bosch

Eggens Weizen  6,00
Weizen | Zacht & fris | 5,8% | Groningen

Baxbier Abbey Rave  6,20 
Tripel | Zoet, fris met een beetje pit | 8,7% | Groningen

Bier van het moment
Check de krijtborden of vraag de bediening

Alcoholvrij
Budels 0.0                              3,50
Een van de weinige 0.0 die echt naar bier smaakt | 0% | Budel

Van Moll Wanderlust  5,25

lullig 
borrelplankje

erbij?



wijn
Per glas                                                                                           Fruitig  Fris     

Lust for Sauvignon Blanc
Zuid-Afrika | per glas € 5,00 | per fles € 26,50

Fabiano, Pinot Grigio 
Veneto, Italië | per glas € 6,00 | per fles € 32,00

Danubiana Is this it? Grüner Veltliner
Gyongyos, Hongarije | per glas €6,00 | per fles € 32,00

Corte Noa, Rosé Frizzante (mousserend)
Veneto, Italië | per glas € 5,00 | per fles € 26,50

Cum Laude, Merlot
Pays Doc, Frankrijk | per glas € 5,00 | per fles € 27,50

Vigneti del Salento, Primitivo
Puglia, Italië | per glas € 6,00 | per fles € 32,00

Schloss Wachenheim, Blû Prosecco Frizzante
Veneto, Italië | per flesje 0,2L € 6,50

Alleen per fles
Bellingham, Pear Tree white, Chenin Blanc
Franschhoek, Zuid-Afrika | per fles € 32,00

Cum Laude, Chardonnay
Languedoc, Frankrijk | per fles € 27,50

Domaine de Grachies, Rosé
Gascogne, Frankrijk | per fles € 26,50

Bellingham, Big Oak Red, Shiraz
Franschhoek, Zuid-Afrika | per fles € 32,00

47 Anno Domini, Prosecco Diamante D.O.C. Bio (sparkling)
Veneto, Italië | per fles € 32,00



Zuiderdiep
Westerhaven

Je bent nu hier!

- Ontbijt, brunch, lunch en borrel

www.wadapartja.nl

Zin in een feestje?
Wij organiseren regelmatig iets leuks. Check onze agenda 

op de website of kijk op het krijtbord in de huiskamer. 

Zelf iets organiseren?
Dat kan bij ons. Denk aan je verjaardag, promotie, bedrijfs-
borrel of vergadering. Hiervoor hebben wij verschillende 

opties op het Zuiderdiep of op de Westerhaven.  We kunnen 
ook bij jullie op het bedrijf komen. 

wadapartja.nl/agenda wadapartja.nl/besloten-feest

Wie hebbn ook 
mertjandais


