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      BARFOOD
bitter 
ballEN
 8 stuks 

8

cheese 
sticks
8 stuks 

8

chicken
strips
8 stuks 

8

easy
fries
gewoon, 
een frietje mayo

 3.9

zoet 
aard
appel 
frietje
+ truffelmayo  
 

 4.75

loaded
fries 
cheddar . bacon . bosui

6.5

olijven 

 6

oude 
kaas

 7.5

nachos
kaas . guacamole . 
Crème fraîche

8

 
    

 

all day long

bitter
garni
tuur
24 stuks 

22.5

loaded 
nachos
bacon . paprika
kidneybonen . bosui . 
kaas . guacamole . 
Crème fraîche

11.5



w

      SMALL PLATES

om te
dele

n
een combinatie 

van 

small plate
s & barfood

genoeg voor 2, 

gezel
lig voor

4-6 personen34.5

 
      

 
tot 21:3o uur

MINI-RIBS 
KEUZE UIT: SWEET, SPICY OF ORIENTAL     7.5

‘SUSHI’ RIB-EYE roll 
met parmezaanse kaas en truffelmayonaise   1o.5

WHARF beerBALLS5 stks

gehaktballetjes in saus van bier    6.o 

GARLICKY PADDESTOELEN 
GEFRITUURD IN BIERBESLAG     5.25

BROOD & dip 
desembroodje met aioli     5.o

truffel CROQUETAS5stks    7.o

chorizo CROQUETAS5stks    7.o

onion rings      3.75

GAMBA’S      
7.5tapasstijl = met knoflook & rode peper   

tunus-uiensoep   
7.5met een broodje met gegratineerde kaas



w

     
 

 
 

tot 21:3o uur

     
 

 
 

van 16:oo

 the wharf 14.25

onze signature beefburger met bacon, sla, 
tomaat, uienpickle, kaas en homemade
burger sauce 

SURF ‘N TURF 14.75

100% BEEFBURGER MET GAMBA’S & CHORIZO
EN jalapeno-paprikarelish

 smoky FRIED CHICKEN 13.75

CRISPY KIP, smoky mayo, chunky
tomatensalsa & onion rings

sweet ribs 14.75 

+ HOMEMADE texas BBQ-SAUCE

spicy ribs 14.75 

+ homemade texas bbq-sauce, 
rode peper & sriracha

oriental ribs 14.75 

ribs met een wisselende asian twist

 MAINS & 
sweets!
op de volgende pagina vind 
je MEER HOOFDGERECHTEN & 
desserts 
> > > > > > > > > > > >

       werf’s burger
        & ribs club

Skitter
tripel ipa

keuze

van de
werf
crew

vonkel
session ipa

Porno
blond

Sjouwer
vlaams bruin

blaker
black ipa

Nòhéy
cherry sour 

on the side
alleen in combinatie met de 
gerechten te bestellen <<<

oerfrietje mayo 2.75

SALADE 3.5

onion rings 3.75

MASHED sweet POTATO      3.5

zoet aardappelfrietje 
truffelmayo 3.75

1/2 MAISKOLF 2.oo



 
 

      van 16:oo tot 21:3o uur

roast chicken 15.5

sappig geroosterd piepkuiken, met 
zuurkool & braadjus

cottage pie 14.5

100% BEEFstew met bier, tijm, rozemarijn en 
romige zoete aardappelpuree

fish ‘n chips 14.5 

een klassieker. geserveerd met oerfriet, 
salade en kruidenmayonaise

vegan massala-pie 14.5 

linzen, doperwten, paprika & curry

tarte tatin 14.5 

met rood-en witlof, blauwe kaas, 
zoete aardappel en pecannoten

kids
mini-burger / 
fried fish /
bitterballen/
kaastengels /
chicken strips

+ friet en saus              8.5

     more food

scro 
ppino

7.5o

Hemels 
brownie

7.5o

taart
vd dag

4.5o

meermoid
honingblond

hemelsbruin
quadrupel

wahja!
wunderbar

doezel
hazy ipa

dender
dubbelbock

on the side
alleen in combinatie met de 
gerechten te bestellen <<<

oerfrietje mayo 2.75

SALADE 3.5

onion rings 3.75

MASHED sweet POTATO      3.5

zoet aardappelfrietje 
truffelmayo 3.75

1/2 gegrilde MAISKOLF   2.oo


