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Bakker Luuk
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Earth Water uit Hunzedal
Beter leven kip & eieren
Biologische kaas & melk
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warme dranken
Koffie

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

Thee

Koffie
Grote koffie
Cappuccino
Flat white
Cortado
Verkeerde koffie
Espresso
Espresso dubbel
Espresso macchiato
Latte macchiato
Caramel of hazelnoot latte
macchiato met slagroom

Koude Koffies
IJskoffie
IJscappuccino

muur kest koop’n.
Check de openingstijden van beide vestigingen op onze website.

Wij maken onze koffie met
vers gebrande bonen van
het Koffiestation
Standaard met een dubbele
shot

ontbijt
Tot 11.30 uur
Eggs Benedictus

9,25

Plak getoast biologisch brood met spek, twéé
gepocheerde eieren en verse hollandaise saus

Breakfast Deal

13,50

Koffie van Koffiestation, verse jus en een plak
brood met gebakken eieren en kaas/spek
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Biologi
+0,15

3,50
3,50

Verse muntthee
Verse gemberthee
Ginger Love; munt, gember & citroen

3,00
3,00
3,25

Gedroogde thee

3,00

(keuze uit verschillende soorten)

Chai latte

3,50

Warme chocolademelk (bio fairtrade)

2,75

Taart van het
moment
Vr aag de be dienin

4,80

g

Caramel
Hazelnoot
Slagroom
+0,50

Huisgemaakt
volkorenkoekje erbij

fris & sapjes
Koude dranken
Coca-Cola
Coca-Cola Zero
Fanta
Tonic
Rivella
Ginger Ale
Bundaberg gemberbier (375ml)
Troebele appelsap
Troebele perensap
Biologische melk
Bio fairtrade chocolademelk
EARTH Water Still / Sparkling
EARTH Water fles groot

Mocktails
2,60
2,60
2,60
2,70
2,70
2,70
4,75
2,60
2,60
2,00
2,60
2,75
5,50

Klavertje Vlier

3,50
3,50
3,50

Van 11.30 tot 16.30 uur
5,00

Vlierbloesemsiroop, munt, limoen,
granaatappelpitjes en EARTH Water Sparkling

Virgin Piña Colada

5,00

Kokoswater, alcoholvrije rum, ananas en
crushed ijs

Verse jus klein
Verse jus groot

Eggs Benedictus

9,25

Plak getoast biologisch brood met spek, twéé
gepocheerde eieren en verse hollandaise saus

Huevo Poncho (kan vegan)

8,50

Plak getoast biologisch brood met avocado,
gepocheerd ei, cherrytomaatjes, plakjes radijs,
tuinkers en bieslook

Verse sapp’n en smoothies
3,90
5,80

Omgedraaid suikertr*tje

7,25

Wentelteefje van Luuks Gronings suikerbrood,
geserveerd met verse aardbeien en slagroom

Pytagyros 3.0

Voor de kids
Huisgemaakte grenadine-ranja

1,50

Sputnik

2,60

Huisgemaakte grenadine met appelsap
of perensap

Huisgemaakt fris
IJsthee
Limonade; mango en rode peper
Limonade; gember, limoen
en grapefruit

brunch & lunch
Classic burgertime

Bietenburger

11,75

Burger gemaakt van bonen en bieten op een
volkorenbostelbol met Eemstuinsla, chimichurri,
lokale tomaat en mocktailsaus geserveerd met
twee huisgemaakte nachochippies

8,90

Pita van Luuk met gyros gemaakt van
tempeh, gebakken groenten, Eemstuinsla,
Wadapartjasaus, vegan feta, tomaat en radijs

Slashimi

Lekker om erb
ij
te delen (of nie
t)

13,50

Salade sashimi van verse zalmfilet, Eemstuinsla,
mango, avocado, komkommer en een wasabiyoghurtdressing

Bow Chicka Gua Bao

Huisgemaa
kt e friet uit
de oven
met Parmez
aanse kaas
en
tr uffelmayo

9,25

5,50

Twee Gua Bao broodjes met pulled sukade van
Gronings weiderund, Eemstuinsla, zoetzure ui,
komkommer en gebakken uitjes

Brunchfeestje all in

et zoet en hartig
Dikke tafel vol m
el s*
ffie/ thee & bubb
inclusief ju s, ko

23,75 pp

(vanaf 2 person

11,75

Burger van Gronings weiderund op een sesambol
met Porc Locale spek, biologische kaas, groene
pepers, zoetzure ui, Eemstuinsla, gebakken
eitje en Wadapartjasaus geserveerd met twee
huisgemaakte nachochippies

Alleen voor kinderen (tot 1.30m)
Tosti

4,50

Tosti kaas op een pitabol met ketchup

Mickey Mouse

4,50

Banana pancake met stroop (met kaas of spek
+0,50)

en)

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

borrelhappen & bier
Bier
Jupiler

2,75

Gewoon een lekker pilsje | 5,2% | België

Martinus Saison

5,00

Saison | Kruidig & extra fris met citrus
6,7% | Groningen

Baxbier Kon Minder Blond

5,00

Per glas

Krijg nou frieten

Cum Laude, Chardonnay

5,50

Huisgemaakte friet uit de oven met
Parmezaanse kaas en truffelmayo

Languedoc, Frankrijk per glas € 4,75 / per fles € 25,50

9,90

Huisgemaakte friet uit de oven met stoof van
Gronings weiderund en gesmolten kaas

Nachos loaded!
4,00

Wit | Fris citrus met koriander touch
4,7% | België

Brouwerij ‘t IJ IJwit

Borrelhappen (vanaf 11.30 uur)

Zwoar beload’n friet’n

Blond | Fris en fruitig hop
5,1% | Groningen

Vedett Extra White

wijnkaart

9,90

Huisgemaakte nachochips met tomaat, rode
ui, groene peper, gesmolten kaas en cheddar
geserveerd met een dot bio-hangop en chilisaus

Fabiano, Pinot Grigio
Veneto, Italië per glas € 5,60 / per fles € 31,00

Cum Laude, Merlot
Pays d’Oc, Frankrijk per glas € 4,75 / per fles € 25,50

Per fles
Lust for Sauvignon Blanc

5,00

Zuid-Afrika per fles € 22,50

Wit | Licht kruidig & citrus
6,5% | Amsterdam

Two Chefs Tropical Ralphie

5,00

Hefeweizen | Zoet kruidig, bittertje met
citrus na | 4,5% | Amsterdam

Martinus Peerd

Ve rra ss in g va

5,00

Gascogne, Frankrijk per fles € 22,50

Bellingham, Big oak red, Shiraz

Puglia, Italië per fles € 31,00

5,25

Bubbels
Corte Noa, Rosé Frizzante
Veneto, Italië per glas € 4,75 / per fles € 25,50

3,25

Een van de weinige 0.0 die echt naar bier smaakt
IPA <0,5%

Domaine de Grachies, Rosé

Vigneti del Salento, Primitivo

Alcoholvrij bier

Van de Streek Playground

on en )

Franschhoek, Zuid-Afrika per fles € 29,50

Franschhoek, Zuid-Afrika per fles € 29,50

Tripel | Fris droog, hoppig & koriander
8,0% | België

Budels 0.0

9,50 pp

ve ga n! )

Bellingham, Pear Tree white, Chenin Blanc

5,25

Rogge IPA | Licht bitter met tropisch aroma
6,2% | Diemen

Schelde Zeezuiper

n de ko k (k an

(v an af 2 pe rs

IPA | Fruitig met een fris bittertje
5,8% | Groningen

Bird Brewery Vink Heerlijk

Borrelplaank

4,75

47 Anno Domini, Prosecco Diamante D.O.C. Bio
Veneto, Italië per fles € 29,50

Schloss Wachenheim, Blû Prosecco Frizzante
Veneto, Italië per flesje 0,2L € 6,00

Fruitig Fris

Avondkaart
Zin in een warme hap? Vraag de bediening naar onze avondkaart.
Registreren
Registreer je bezoek via de onderstaande QR-code of ga naar
wadapartja.nl/registreren.
Registreren
Registreer je bezoek via de onderstaande QR-code of ga naar
wadapartja.nl/registreren.
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Westerhaven

Zuiderdiep
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- Ook diner

- Ontbijt, brunch, lunch en borrel
Kijk voor onze actuele
- Besloten feestje mogelijk openingstijden op

wadapartja.nl

www.wadapartja.nl

