
ONTBIJT
Croissant    2,50
+ Kaas, nutella of aardbeien jam   0,25
Croissant ham-kaas   3,25
Yoghurt     5,50
Met granola en vers fruit
Engels ontbijt    10,50
Toast met eieren, spek, bonen en worst

GEBAK
appeltaart    specialiteit      4,25
Laura´s huisgemaakte appeltaart
 + Slagroom      0,50

SOEP
Huisgemaakte soep van de dag   5,50
Met pistolet en boter
Erwtensoep  specialiteit geserveerd in winter 5,75
Met roggebrood en spek 
(van slagerij Louman)

MAALTIJDSALADES
Gerookte kip    13,50
Sla, tomaat, komkommer, ei, avocado
mozzarella, olijven en pijnboompitten
gerookte zalm     13,50
Sla, tomaat, komkommer, avocado, ei
uien, kappertjes en pijnboompitten
Geitenkaas     13,50
Sla, tomaat, komkommer, appel, 
avocado, walnoten, honing en pijnboompitten

BELEGDE BROODJES
Wit of bruin pistoletje | desem bruin 

glutenvrij brood + 0,50ct

Worst     3,00
Leverworst of gekookte worst
Ei     3,25
Gekookt of gebakken
Kaas     3,75
Jonge of oude
Vlees     3,75
Lever | achterham | pekelvlees | salami
filet americain | gerookte kip | tartaar 
fricandeau | rosbief | ossenworst
Gecombineerd:    4,25
Kaas-tomaat | ham-kaas | kaas-salami

LUXE BROODJES
Wit of bruin pistoletje  

desem bruin | glutenvrij brood
Koud
Avocado kip   8,50
Met sla, tomaat, 
pesto en pijnboompitten
Avocado zalm   8,75
Met kruidenkaas, sla en gekookt ei
Gerookte zalm    7,95
Met sla, kruidenkaas,
ei, kappertjes, mayonaise en ui
Gerookte kip     6,95
Sla, komkommer, tomaat 
en honing-mosterdsaus
Gezond      6,95
Met sla, kaas, tomaat, ei, 
Amsterdams zuur en komkommer
Waterloo specialiteit 7,25
Met sla, rosbief, oude kaas, 
tomaat, pesto en pijnboompitten
Mozzarella    6,95
Met sla, tomaat, 
pesto en pijnboompitten
Tonijnsalade    6,95
Met sla, tomaat, komkommer,
ui, kappertjes en Amsterdams zuur
Vitello tonnato (varkensfricandeau) 7,25
Met sla,tonijnsaus en kappertjes
Roombrie    6,95
Met sla, tomaat en komkommer 
Warm
Warme beenham   7,25
Met honing-mosterdsaus en Amsterdams zuur
Omelet     6,95
Met ham, kaas, 
champignons, tomaat 
Gerookte zalm Waterloo   7,95
Met sla, kruidenkaas en twee roereieren 
Hete kip ( kippendijen) specialiteit  8,75
Kastanjechampignons, ui, sambal oelek
zoete sojasaus, zoet zure komkommer
Warme grillworst   4,50
Met honing-mosterdsaus en 
Amsterdams zuur
Warme pastrami  specialiteit 7,25
Met honing-mosterdsaus en 
Amsterdams zuur
Warme brie    7,25
Met gegrild spek, tomaat en honing
Warme geitenkaas   7,95
Met sla, tomaat, komkommer,
walnoten en honing
Philly Cheese Steak  specialiteit 8,75
Met rosbief, ui, kastanjechampignons,
knoflook, chilisaus, sambal manis en kaas

MENU WATERLOO
Geserveerd met garnering en brood of friet

Biefstuk     15,95
Biefstuk Waterloo specialiteit 16,95
Met kastanjechampignons en sambal manis
Kipsate     13,95
Met gebakken uitjes

PANNENKOEKEN
Pannenkoek naturel    6,95
Pannenkoek   v.a    7,95
Ham | kaas | spek | appel | ananas | Nutella
Portie poffertjes    4,75
Met poedersuiker en boter

CLUB SANDWICH
Gerookte kip    9,75
Sla, komkommer, spek, tomaat en mayonaise
+ Avocado    1,50
Gerookte zalm    10,75
Sla, komkommer, ei, tomaat, mayonaise
ui, kappertjes en kruidenkaas
+ Avocado    1,50

TOSTI 
Wit of bruin brood

Tosti   v.a    3,75
Diverse soorten
Tosti speciaal     4,75
Mozzarella, tomaat, pesto

AMSTERDAMSE BROODJES
Wit of bruin pistoletje | desem bruin 

glutenvrij brood  + 0,50ct

Halfom specialiteit 4,25
Lever en pekelvlees
Tartaar speciaal   4,25
Met ei en ui | + Mayonaise  0,25
Filet americain speciaal  4,25
Met ei en ui | + Mayonaise   0,25
Warm vlees    6,25
Fricandeau gegrild op de plaat
+ Satésaus       0,50
Bal gehakt uit de jus   4,25
Met Amsterdams zuur
+ Satésaus       0,50

VEGAN SANDWICH
‘‘oma bobs’’ vegan croquette  3,75
hummus avocado   7,95
Met sla, tomaat en komkommer
avocado kastanjechampignons  7,95
Met tomaat, ui knoflook en sojasaus
Vegan burger    7,50
Vegan burger met friet   10,75

UITSMIJTERS | OMELET
Geserveerd met twee eieren 

op wit of bruin brood

Kaas  |  Ham |  Spek  |  Rosbief   v.a  6,95
+ Extra ei      1,00

SNACKS
Broodje hamburger   7,25
+ Kaas of ananas      0,50
Broodje hamburger met friet   10,50
+ Kaas of ananas      0,50
‘‘Van Dobben’’  croquette  3,75
Een croquette geserveerd op brood
‘‘Van Dobben’’ croquette dubbel  7,50
Twee croquettes geserveerd op brood
Broodje frikandel    3,75
Broodje Hot dog   4,25
Met gebakken uitjes en mosterd 
Bord friet     3,25
+ Mayonaise, ketchup    0,25
+ Satésaus     0,50  
Bord friet met snack    6,00
Van Dobben croquette of frikandel

BORREL
Bittergarnituur 8 stuks   7,00
Bitterballen, frikandelletjes
Vegan bitterballen, vegan vlammetjes, kaassoufflés
Bittergarnituur 24 stuks  19,00
Bitterballen, frikandelletjes
Vegan bitterballen, vegan vlammetjes, kaassoufflés

Heeft u een allergie ? Laat het ons weten !

WIFI CODE:  waterloo

Waterloo 
LUNCHCAFE

Amsterdam

WWW.CAFEWATERLOO.NL
Waterlooplein 181 | 1011 PG Amsterdam | 020 624 9831 | 7 dagen per week geopend


