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Welkom bij Stadscafé 
De Boterwaag!
De Boterwaag is een monumentaal pand dat 
diep verankerd is in de Haagse geschiedenis. 
Vanaf het begin van de zeventiende eeuw tot 
en met de eerste helft van de twintigste eeuw 
was dit een plek waar markt werd gehouden. 
In 1650 werd het Boterhuis gebouwd. Toen 
deze te klein bleek, is er het Groot Boterhuis 
aangebouwd in 1681. Tussen de stenen zuilen 
hangt nog steeds de waag uit 1682.

Vandaag de dag is de Boterwaag een 
stadscafé met de bourgondische gezelligheid 
van een Belgisch biercafé. 
De sfeer is informeel maar professioneel – 
we geven al ons personeel liefde en vakkennis 
mee voor de gerechten, de wijnen, bieren 
en goede service. We willen een plek voor 
Hagenaars zijn waar je bourgondisch maar 
bewust kunt eten voor eetcaféprijzen. Lokaal 
& duurzaam. Daarom werken we alleen 
samen met lokale leveranciers waar we een 
goede band mee hebben.

Bakplaats
Op de Grote Markt kan je terecht bij 
Bakplaats; de bakermat van de Haagse 
pizza. In deze klein maar fijne houtoven-
bakkerij worden pizza’s gebakken die volledig 
uit lokale & verse ingrediënten bestaan. 
De lekkerste ingrediënten van onze locale 
leveranciers zoals Vleeshouwerij Cru, 
groentespecialisten Jan en Carlo Rutten 
en de Italiaanse delicatessen en kazen van 
Bartolomeo Pace.

En het goede nieuws is: Bakplaats heeft 
een open verbinding met de keuken van 
Stadscafé De Boterwaag.

Bestellen maar!

Welcome to city café 
De Boterwaag!

De Boterwaag is a 17th century monumental 
building with deep roots in the history of The 
Hague. The “Boterhuis” was built in 1650 and 
was a marketplace
until the first half of the 20th century. When 
this was apparently too small, it was extended 
with the “Groot Boterhuis” in 1681. Between 
the stone pillars you can
still see the original weigh-beam (waag) from 
1682.
Today Boterwaag is a city café with the 
Burgundian atmosphere of a Belgian 
beer café. The ambiance is informal but 
professional – our staff works with love
and expertise of our dishes, wines, beers, and 
believes in good service. We want to create a 
place for the people of The Hague to enjoy a 
good, healthy meal for
a fair price, full of rich flavours and 
ingrediënts from local & sustainable origin. 
To this end, we choose to work only with local 
suppliers that we have a personal connection 
to.

Bakplaats
Grote Markt is the home of Bakplaats; 
cradle of the one true The Hague Pizza. 
In this small but fine wood oven bakery, 
pizzas are made from scratch, consisting 
entirely of fresh and local tastiness. 
At Bakplaats, everything is home made and 
all ingredients originate from as nearby as 
possible. Sink your teeth into the crispy 
crust and taste the best ingrediënts from 
our local suppliers like Vleeshouwerij Cru, 
vegetable specialists Jan and Carlo Rutten 
and the Italian delicacies and cheeses of 
Bartolomeo Pace. The ultimate farm-to-
fork pizzas, baked in the pride & joy of 
Bakplaats: their hybrid wood oven. 
And here comes the good news: Bakplaats 
has an open connection to the Boterwaag 
kitchen.

Eat your heart out!
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LUNCH TOT 17.00

CAKE & 
TAART 

B I O L O G I S C H E
P A N N E N K O E K
NATUREL    7.0

Huisgemaakte 
appeltaart met 
slagroom

Dikke plak 
bananencake

Huisgemaakte 
worteltaart met sour 
cream-topping en 
walnotencrumble

Boterwaag 
brownie

BOTERWAAGSALADE     14
Blauwe kaas, croutons, 
amandelen, spekjes, 
avocado en Boterwaag-
dressing

LUNCHSALADES

DESEM TOSTIES
Jong belegen 

kaas
Jong belegen kaas 

en boerenbeenham
Pulled pork label rouge, 

fior di latte mozzarella, groene 
ingemaakte pepers en BBQ saus

Appel +0.5

Jong belegen kaas  +2.0

Spek  +2.0

5.5

5.0

4.5

4.5

5.0 5.5 7.5

BLOEMKOOLCOUSCOUS                15
Salade van bloemkoolcouscous, 
geroosterde kikkererwten, avocado, 
feta, granaatappelpitten, gedroogde 
abrikozen, verse munt, muhamara, 
kerstomaten, doperwten, 
komkommer en tahinidressing

CEASAR SALAD       16
Romaine sla, 
geroosterde kipdij, 
bacon, parmezaanse 
kaas, gekookt Haags 
eitje, crostini en 
ansjovisdressing
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Pulled pork 12
Brioche bun met label rouge pulled 
pork, pickles, fijngesneden rode kool en 
Boterwaag BBQ-saus
 
Club gerookte ribeye 15
Clubsandwich met huisgerookte ribeye, 
truffelmayonaise, parmezaanse kaas, 
rucola, ingemaakte gele kerstomaatjes, 
amandelen, geserveerd met kleine 
portie friet
 
Mackerel melt 11.5
Desembrood gegratineerd met 
makreel, fior di latte mozzarella, 
taggische olijven, ingemaakte rode ui, 
zongedroogde tomaat en verse rucola
 
Kroketten 11
2 Kroketten van de Haagsche 
Croquetterij met 2 desemboterhammen. 
Geserveerd met salade met Boterwaag-
dressing en mosterd 
 
Hete kip 12
Geroosterde kipdijreepjes, zoet-
pittige sojasaus, taugé, komkommer, 
bosui en cashewnoten 

Garnalenkroketten 16
Brioche puntje met twee garnalen-
kroketten van de Haagsche Croquetterij, 
cocktailsaus en Hollandse garnalen. 
Geserveerd met kleine salade met 
Boterwaagdressing en kleine portie friet
 
Geitenkaas 10
Geitenkaas uit het Groene Hart, 
huisgemaakte hummus met verse kruiden, 
granaatappelpitjes, walnoten en rucola
 

FOCACCIA’S
In de pizzaoven gebakken belegde focaccia’s
 
Provolone  10
Provolone, gegrilde aubergine, rucola, 
taggische olijven, amandelen
 
Porchetta  11
Porchetta, zoete-uiencompôte, 
rucola, ricotta, tomaat
 
Karma kebab  10
Kebab van knolselderij, vegan 
knoflooksaus, uiensalsa, ijsbergsla, 
tomaat en komkommer

SOEP 7.5 7.5
Doperwtensoep 
Frisse doperwtensoep met 
verse munt en feta crumble. 
Geserveerd met brood 

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

BROODJES
KEUZE UIT STEENOVEN BOTERHAMMEN, WIT OF BRUIN

LUNCH TOT 17.00

VEGAN
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Bitterballen van de 
Haagsche Croquetterij

Groentekroketjes 
van de Haagsche 
Croquetterij

Biologische
kaasstengels

Mini groente-
loempia’s

Krokante 
uienringen

Blokjes 
oude kaas

Gemarineerde 
olijven

Geroosterde 
kipvleugels met chili, 
lente-ui en aioli 

Bordje vers gesneden 
Iberico ham*

Focaccia dips* 
Huisgemaakte 
focaccia uit de pizza-
oven met knoflook 
en verse peterselie, 
muhamara, aïoli en 
huisgemaakte 
hummus

Focaccia Antipasti*
Huisgemaakte 
focaccia uit de pizza-
oven met knoflook 
en verse peterselie 
met verschillende 
antipasti: charcuterie, 
aioli, artisjokharten en 
Italiaanse ingemaakte 
uitjes

Haagsch 
Bittergarnituur
4 Haagsche bitter-
ballen, 4 biologische 
kaasstengels en 8 
groenteloempia’s

Vega Bittergarnituur
4 Haagsche groente-
kroketjes, 8 groente-
loempia’s en 6 uien-
ringen

*verkrijgbaar tot 23.00

7.5

7.5

7.5

6.5

6.5

7.0

4.5

8.5

10

9.5

15

14

13

BORREL
VEGAN



Vo� onze pizza ge�uiken wij de lekkerste ingrediënten van onze lokale 
leveranciers zoals VleeschHouwerij Cru, groentespecialisten Jan & Carlo Rutten 

en de Italiaanse delicatessen en kazen van Bartolomeo Pace

Fior di latte mozzarella, verse 
basilicum, tomatensaus

Margherita 12.5

Fior di latte mozzarella, chorizo van 
Vleeschhouwerij Cru, gorgonzola, 
tomatensaus 

Chorizo blue 15.5

Fior di latte mozzarella, pulled pork 
label rouge, gepofte ui, rode paprika, 
groene peper, tomatensaus

Pulled pork 16.5

Kebab van knolselderij, gepofte ui, 
rode paprika, vegan knoflooksaus, 
rucola, tomatensaus 

Karma kebab 15.5

Fior di latte mozzarella, gedroogde en 
verse venkelworst, ricottacrème, rucola, 
tomatensaus 

Venkelworst 14.0

Fior di latte mozzarella, in pesto 
gemarineerde kip, kerstomaat, 
parmezaan, tomatensaus

Pizza pollo 17.5

Voeg een heerlijke biologische 
burrata toe aan je pizza!

EXTRA BURRATA?

ROMAN
STYLE
PIZZA
SLIZE

5.5
Scamorza (gerookte mozzarella), 
porchetta, verse tijm, taggische olijven 

Porchetta 16.5

Funghi e 
prosciutto

17.5
Fior di latte mozzarella, beenham, 
bospaddestoelen, ricotta, tomatensaus

Margherita    4
Chorizo Blue  6
tartufo          5
funghi e
prosciuto       5

Fior di latte mozzarella, dungesneden 
aubergine, parmezaan, verse basilicum, 
tomatensaus

Pizza alla 
Norma

15.0

Het pizzadeeg maken wij zelf en laten we ten minste 24 uur rusten voordat we dit verwerken tot pizza

VOOR DE KINDEREN
Bouw je eigen pizza:
Kleine Margherita 
met toppings naar 
keuze (ananas, ham,
salami, champignons,
chorizo) en een 
Lik It ijsje toe. 

Vraag naar de kleurplaat!

vanaf



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
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De geschiedenis.
De Grote Markt zorgt al zo’n vijfhonderd jaar 
voor grote drukte en gezelligheid in de Haagse 
binnenstad.
In opdracht van Prins Frederik Hendrik werd 
in 1642 de Prinsegracht gegraven (kijk naar 
buiten en stel je boten voor in plaats van 
auto’s, hier liep vroeger de gracht). Dit was 
om de boeren van het Westland gemakkelijke 
toegang te bieden tot de Grote Markt, maar 
ook als waterweg naar het hof van de Prins zelf 
in Honselaarsdijk.
Na de aanleg van de Prinsegracht groeide 
de marktbedrijvigheid zo, dat de magistraat 
van de stad besloot dat de kleine overdekte 
markt in het Boterstraatje voor de boter- en 
kaashandelaren niet meer voldeed. Hij wees 
hen een eigen gebouw toe en in 1682 werd 
het pand opgeleverd. Het stond toentertijd 
bekend als ‘De Grote Waag’ maar deze naam is 
in de loop der tijd verbasterd tot ‘Boterwaag’.
Boven de hoofdingang zijn nog ornamenten in 
de vorm van botervaatjes zichtbaar met in het 
midden de Haagse ooievaar. De begane grond 
werd gedeeld met de stadsapotheek en in de 
woonruimten erboven zat een apothekers- en 
een schildersgilde. Grappig detail is dat een 
schilder geen huur meer hoefde te betalen 
nadat hij een schilderij had gemaakt voor de 
bestuurders van Den Haag. Tot op de dag 
van vandaag worden deze appartementen 
voornamelijk beschikbaar gesteld aan 
kunstenaars, meestal studenten van het 
Koninklijk Conservatorium.
Tijdens de Franse onderdrukking rond 1800 
verdween de drukte uit de stad en daarmee 
definitief de functie van de Boterwaag als 
gildegebouw.
Tussen toen en nu heeft het gebouw aardig 
wat verschillende eigenaren gekend; zo heeft 
het een tijdje als gevangenis van de Haagsche 
Schutterij gediend, het Oranje-Nassau 
Museum heeft het pand gehuurd totdat het 
in 1960 naar de Prinsenhof in Delft verhuisde 
en daarna diende het gebouw zelfs lange tijd 
als opslagplaats voor straatmeubilair voor 
de gemeente. Tijdens de renovatie van 1981 
vond men de in steen uitgekerfde uitingen 
van ongenoegen terug van de gevangenen van 
de Haagsche Schutterij. Sinds deze renovatie 
doet het pand dienst als Stadscafé en heeft 

als uitgaansgelegenheid een bijzonder plekje 
veroverd in het hart van veel Hagenaars en 
Hagenezen.

The history.
The ‘Grote Markt’ of The Hague has been 
busy for activity and trade for over five 
hundred years. 
In 1642 Prince Frederik Hendrik gave a 
mandate to dig the Prinsegracht-canal (look 
outside and see boats instead of cars, this is 
what used to be the canal), to give access to 
the farmers from the country to the city-
market but also to create a waterway to
his palace and courts in Honselaarsdijk. 
This canal brought so much business to the 
district that the butter and cheese traders 
needed to expand so the municipality assigned 
to them their own building; ‘De Boterwaag’ 
(Butter Scales), at first called ‘De Grote 
Waag’ (Big Scales). 
Above the main entrance one can still see the 
stone ornaments of butter barrels on both 
sides and a stork in the middle, the centre 
piece of the city-arms. Built in 1682, the 
location was shared with the city pharmacy 
and the living accommodations upstairs were 
inhabited by the guild of pharmacists and a 
painters guild. Striking detail: a painter was 
not required to pay any rent after having 
finished a painting for the city administrators. 
To this day these residential areas are assigned 
only to artists, mostly students of the Royal 
Conservatory. 
During the French repression of early 1800, 
business and trade disappeared from the city 
centre and eventually the Boterwaag lost its 
destination of guild hall for the butter and 
cheese trade. From that moment on the 
building has been used as a prison for the 
Civic Guard, as a museum for Oranje-Nassau 
(until it moved to ‘De Prinsenhof’ in Delft in 
1960) and even as a storage for streetlamps, 
benches and footway parts. Only during the 
renovation of 1981 the stone carved curses of 
the prisoners of the Civic Guard were found 
again.
Since the renovation the building serves as a 
city café and as such has conquered the hearts 
of many inhabitants of The Hague.


