
G R O T E  M A R K T  -  D E N  H A A G

3-gangen 
keuzemenu
Bij Stadscafé de Boterwaag kun je 

zelf je 3-gangen diner samenstellen 
voor 37.5 per persoon

 37.5
CARPACCIO VAN 
GEROOKTE RIB-EYE
Dungesneden huisgerookte rib-eye, 
chimichurri, sinaasappelzest, amandelen 
en doperwtencress

GAMBA’S
Gebakken gamba’s met foccacia uit de 
pizzaoven, verse peterselie, rode peper 
en citroen

BURRATA
Burrata di bufala met geroosterde 
tomaat, basilicum-olie, crostini en 
little gem

BLOEMKOOL-
COUSCOUS
Salade van bloemkoolcouscous, 
geroosterde kikkererwten, avocado, 
feta, granaatappelpitten, gedroogde 
abrikozen, verse munt, verse koriander, 
muhamara, kerstomaten, verse dop-
erwten, komkommer en tahinidressing
 

CAESAR SALAD
Romaine sla, geroosterde kipdij, 
bacon, parmezaanse kaas, gekookt 
Haags eitje, crostini en ansjovis-
dressing

BOTERWAAGSALADE
Blauwe kaas, croutons, amandelen, 
spekjes, avocado en Boterwaagdressing

DOPERWTENSOEP
Frisse doperwtensoep met verse 
munt en feta crumble. Geserveerd 
met brood

DAGSOEP
Wisselende soep, vers gemaakt 
van duurzame ingrediënten. 
Geserveerd met brood

VOORGERECHTEN 
14.0 16.0

15.0 14.0

13.0 7.5

7.515.0

VEGAN
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IBERICO RACK

19

23

26.5

20.5

HOOFDGERECHTEN

Geroosterd label rouge 
varkensrack, salieboter, 
gepofte knoflookkrieltjes, 
vers groentegarnituur van 
het seizoen en krokante 
pancetta

Gegratineerde ravioli uit de 
oven gevuld met ricotta en 
spinazie in verse tomatensaus 
met citroenzest, verse peterselie 
en fior di latte mozzarella

Pasta Fresca

BIOLOGISCHE 
HAMBURGER

STEAK~ FRITES

CATCH

KAASFONDUE

GEROOSTERDE
ZA’ATAR
AUBERGINE
Geroosterde aubergine met Za’atar kruiden, 
groene asperges, taggische olijven en 
muhamara. Geserveerd met salade van 
bloemkoolcouscous geroosterde kikker-
erwten, avocado, feta, granaatappelpitten 
en tahinidressingVerse vis uit de 

Noordzee, vers 
groentegarnituur 
van het seizoen

Kaasfondue van kazen 
uit het Groene Hart, 
foccacia uit de pizzaoven, 
desembrood en groene 
salade

Rundvleesburger van Vleeschhouwerij Cru op 
een briochebroodje, ingelegde ui, provolone, 
bacon, little gem en Boterwaag BBQ-saus. 
Geserveerd met verse friet

Biologische steak van 
VleeschHouwerij Cru, 
zoete-aardappelcrème, 
gepofte sjalotten, groene 
asperges, peperjus, verse 
peterselie, geserveerd 
met verse friet

OF THE 
DAY    

18.5

26

23
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voor de 
KINDEREN

desserts

pasta met 
tomatensaus en 
geraspte kaas  

6.0
BIOLOGISCHE

BURGER

10.0
Bouw je 

eigen pizza
Kleine Margherita met toppings 

naar keuze (ananas, ham,
salami, champignons, chorizo) 

Vraag naar de kleurplaat!

6.0

dame blanche
Huisgemaakt vanilleroomijs, warme 
chocoladesaus en hazelnootcrumble

7.5
Cheesecake met 

bosvruchtencoulis
New York cheesecake, bastognecrumble en 

bosvruchtencoulis

7.5
AFFOGATO

Vanille ijs en verse espresso met hazelnoot-
speculaascrumble en amaretto-mascarpone

7.0
Koffie met
boterkoek

Koffie of thee naar keuze met 
Boterwaag boterkoek

9.5

Allergisch voor 
iets? Scan dan
deze QR code

voor onze
allergenenkaart

Met gratis Lik It ijsje toe!

Met sla en tomaat, kleine portie 
frietjes en mayonaise 

vanaf


