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ZALM TATAKI 12.5

Tataki van verse zalm, wakame, rettich 
sprouts, wasabi, shi-i-take chips en soja 
dressing

IBERICO WANGETJES  13.5

Langzaam gegaarde iberico wangetjes, 
pastinaakcrème, chips van biet, zoete 
aardappel en aceto balsamico

INDIASE CURRY FRITTO  9.5

Krokante fritto gevuld met Indiase 
groentencurry, geserveerd met wilde rijst, 
spinazie crème en een kokosdressing

CARPACCIO VAN 
HOLLANDS DAMHERT  13.5

Carpaccio van Hollands damhert met 
truffel dressing, rucola en pecan-crumble

GEROOSTERDE TOMATEN-
PUNTPAPRIKASOEP  6.5

Geserveerd met met brood

THAISE POMPOENSOEP  7.5

Met kokosmelk, chilipeper, gember en 
citroengras. Geserveerd met brood
 

FOCACCIA*  6

Huisgemaakte focaccia uit de pizza-oven met 
knoflook en verse peterselie 

BOTERWAAGSALADE  11

Blauwe kaas, croutons, amandelen, spekjes, 
avocado en boterwaagdressing

SALADE NIÇOISE 12.5

Makreel, kerstomaat, gekookt Haags ei, 
haricots verts, croutons, kappertjes, olijven 
en ansjovisdressing

WINTERSALADE 12.5

Verse spinazie, geitenkaas, beluga linzen, 
dadels, gele biet, walnoten en 
bieten vinaigrette

VOORGERECHTEN

DINER
17:00 - 23:003 295

Bij de Boterwaag kan je zelf je eigen 
3 gangen menu samenstellen voor 

29,50. Het is uiteraard ook mogelijk 
alleen een losse gang (bij) te bestel-
len. Dan betaal je de prijs die achter 

het gerecht vermeld staat.

GANGEN KEUZEMENU

Vegan
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STEAK-FRITES 24.5

Biologische steak van Vleeschhouwerij Cru 
met rode wijnjus, gebakken paddenstoelen, 
haricots verts en verse friet

BIOLOGISCHE HAMBURGER 17.5
 
Biologische hamburger van Vleeschhouwerij 
Cru, oude kaas, tomaat, spek, ingelegde rode 
ui, Romeinse sla, Boterwaag BBQ-saus en 
verse friet

SPARERIBS DU CHEF 19.5

Spareribs, zoete ketjapmarinade, groene 
salade, verse friet, knoflooksaus en chilisaus

CATCH OF THE DAY Dagprijs

Verse vis uit de Noordzee, aardappel gratin, 
seizoensgroenten en witte wijn-tijmsaus

BLOEMKOOLSTEAK  16.5

Gegrilde bloemkoolsteak met zoete-
aardappelcrème, bospaddenstoelen, 
jus van gegrilde groenten en rucolacress

PASTA FRESCA  17.5

Verse met cantharellen gevulde ravioli, 
romige amandeltruffelsaus en verse spinazie

MOULES FRITES 19

Mosselen met knoflook, peterselie en citroen, 
geserveerd met sausjes en friet

HOOFDGERECHTEN

DINER
17:00 - 23:003 295

GANGEN KEUZEMENU

VOOR DE KINDEREN

PASTA MET TOMATENSAUS 
EN GERASPTE KAAS 6

SPARERIBS MET VERSE FRIET 
EN SALADE 10

BOUW JE EIGEN PIZZA! 6

Vraag naar de kleurplaat

Bij de Boterwaag kan je zelf je eigen 
3 gangen menu samenstellen voor 

29,50. Het is uiteraard ook mogelijk 
alleen een losse gang (bij) te bestel-
len. Dan betaal je de prijs die achter 

het gerecht vermeld staat.

Vegan
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CREMA CATALANA  6.5

Gekarameliseerde Spaanse vanillepudding 
met huisgemaakt sinaasappel-kaneel ijs

RED BROWNIE   6.5

Red brownie met huisgemaakt 
mango-kokos sorbetijs

KAASPLANKJE  7

Wisselende selectie van Nederlandse 
biologische kazen, dadel-notenbrood 
en appelstroop

LIK IT COUPE CHOCOLADE  5.5

Huisgemaakt roomijs: Stracciatella met witte 
en donkere chocolade en karamel, witte- en 
melkchocolade met pecan crunch

LIK IT COUPE SORBETTO  5

Huisgemaakt sorbetijs: mango Alphonso, peer 
en aardbei-limoen met granaatappelcoulis

DESSERTS

DINER
17:00 - 23:003 295

GANGEN KEUZEMENU

Bij de Boterwaag kan je zelf je eigen 
3 gangen menu samenstellen voor 

29,50. Het is uiteraard ook mogelijk 
alleen een losse gang (bij) te bestel-
len. Dan betaal je de prijs die achter 

het gerecht vermeld staat.

Vegan



CAKE | TAART

HUISGEMAAKTE APPELTAART 
MET SLAGROOM 5

HUISGEMAAKTE WORTELTAART 
MET ZURE ROOM TOPPING EN 
WALNOTENCRUMBLE 4.5

DIKKE PLAK 
BANANENCAKE  4 

BOTERWAAG BROWNIE  4

WWW.BOTERWAAG.NL

Wij
bakken iedere

dag verse taarten 
en cakes. Kijk
 in de vitrine

voor meer 
aanbod! 


