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Geitenkaas, tuinboon & citroen  
met basilicumpesto, rucola, spinazie, 
cherrytomaat, rode ui en parmezaan

Spinazie & ricotta
met salieboter, wilde spinazie, rucola, 
cherrytomaat, rode ui, macadamia en 

parmezaan

Rotterdamsche oude & waterkers   
met een mosterd-dillesaus, radijs, rucola, 

spinazie, rode ui, cherrytomaat en 
parmezaan.

Kalfsgehakt & salie 
met ansjovisboter, wilde spinazie, rucola, 

cherrytomaat, rode ui en parmezaan

Gamba & piri piri    
met limoenboter, puntpaprika, broccoli, 

minimais, spinazie en rucola

Zontomaat, artisjok & truffel
met groene olijftapenade, cherrytomaat, 

groene asperge, rode ui, rucola en veldsla
 

RAVIOLI
normaal 11,50 / groot 14,50

The Chosen One 
maandelijks wisselende 
ravioli - zie het bord

Nog iets extra’s toevoegen?  
Extra garnituur p/s +1,50

Penne pesto 
met basilicumpesto, cherrytomaat,

rucola, rode ui en parmezaan

Pasta van de week 

PASTA
normaal 7,50 / groot 10,50

Bolognese 
met limousin rundergehakt, 

rucola en cherrytomaat

Bospaddenstoelen en truffel 
met gekonfijte eend, courgette, 

rucola en cherrytomaat

Melanzane
met aubergine en mozzarella, 

rucola en cherrytomaat

LASAGNA
10,50

veganvegetarischHeeft u allergiën? Vraag ons dan naar de allergenen



Spaanse hammen, artisjokken, 
gemarineerde groenten, 

groene pesto, zontomaattapenade, 
olijven, manchego kaas en flatbread 

* kan ook vegetarisch *

ANTIPASTI MIX
16,- voor 2 personen

Buffelmozzarella 
met gegrilde paprika, cherrytomaat,

pesto, rucola, bosui en cashewnoten

Wilde spinazie - geitenkaas
met rucola, radicchio, cherrytomaat,

rode ui, balsamico en walnoten

Thaise mangosalade    
met cherrytomaat, radijs, koriander, munt, 
veldsla, basilicum en limoen-chilidressing. 

SALADE
klein 6 / groot 9

Citroen merengue
Framboos kruimel

Caramel pecan
Brownie Cheesecake

Tiramisu Speck Rotterdam  -  5,95
Homemade Cheesecake  -  4

WALDO’S DESSERTS
4,5

KOFFIE & THEE FRISDRANK 
Espresso
Americano
Cappucino
Flat white
Latte macchiatto 

Verse munt thee
Verse gember  
& citroen thee
Yogi thee div. smaken

2,75

2,75

2,75

2
2
2,75
3,25
3,25

Liever havermelk 
in de koffie?
Dat kan!  + 0,30

Zie koeling!

Bekijk onze broodjeskaart  

SANDWICH
6,50

Volle tomatensoep 
met basilicumpesto, parmezaan en brood 

* kan ook vegan*

Romige groene paprikasoep
met chili-olie, kokosschaafsel en brood

SOEP
6,50

Rotterdam Zwaanshals 430 - 06 87 28 61 20

Amsterdam Jan Pieter Heijestraat 88 - 06 11 18 71 22


