LUNCHKAART

GROTE KAART

Van 12.00 tot 16.00 uur

Vanaf 12.00 uur

Bent u met meer dan 10 personen dan verzoeken wij u per gang uit
maximaal 3 verschillende gerechten te kiezen

Brood

Voorgerechten

Brood & smeersels

Standaard serveren we bruin brood, wit brood op verzoek.
Frietjes tegen meerprijs verkrijgbaar

Zeeuwse Oesters

Uitsmijter

Chef’s Gamba’s

12,95

Gambasalade, pittig gebakken
gamba’s, sla, Parmezaan

Clubsandwich

Ambachtelijke kroketten 7,95
Rundvlees, twee stuks, mosterd

Garnalen kroketten

Twee stuks, cocktailsaus

13,95

Panini

5,75

Gegrild broodje, boerenham,
belegen kaas, ketchup

9,50

Creuses, 3 stuks, rauw of
gegratineerd met oude kaas

13,75

Goed gevuld en licht gebonden,
verschillende vissoorten

Chefsoep

Tonijn

12,95

8,75

dagprijs

Wisselende soep, informeer
naar de keuze van de chef

13,95

Chefsoep

Gerecht van de chef

Zeeuwse mosselen

Zalmburger

19,95

21,50

Huisgemaakt, verse zalmfilet,
frisse kruiden yoghurt, Hollandse
garnalen, briochebrood

13,95

Gerookte zalm, makreelfilet,
gerookte forel, Hollandsegarnalen
gambaspies, rode ui,
honing-mosterddressing,
cocktailsaus, mesclunsla,
tomaat, komkommer

dagprijs

Traditioneel: witte wijn,verse
groenten
of
Oosterse wijze: curry, peper,
knoflook, gember, kokosmelk

Frisse salades
Geserveerd met brood en boter

Vissalade

Parel couscous, gestoofde
groenten, ras el hanout, feta,
frisse salade

Zeebaarsfilet

21,50

Sesamrijst, saus van Thaise curry

Geitenkaassalade

Kipsalade

13,50

Met honing gegratineerd,
balsamico-druivendressing,
gegrilde groenten, couscous,
gepofte cherrytomaat,
mesclunsla, komkommer

Zeewolffilet

21,95

Uit de oven, korst van peterselie
en Parmezaan, Mediterraanse
tomatensaus

Noordzeetong

Circa 400 gram, gebakken in
roomboter, citroen

34,75

dagprijs

Kipsatéspies

17,75

Sparerib

19,95

Burger XL

17,95

Royale spies, 250 gram,
satésaus, seroendeng, gedroogde
uitjes, kroepoek

Forse sparerib, ca. 800 gram,
huisgemarineerd

Brioche brood, pulled pork,
gefrituurde uienringen, tomaat,
sla, cheddar, bacon

Steak

Australian clare valley,
gegrild naar wens,
200 gram

Entrecote

19,50

1,75
1,75

27,50

Gegrild naar wens, 250 gram,
chimichurriboter

Gebakken champignons
Gemengde salade

Vissalade

19,95

Gerookte zalm, makreelfilet,
gerookte forel, Hollandsegarnalen
gambaspies, rode ui,
honing-mosterddressing,
cocktailsaus, mesclunsla,
tomaat, komkommer

2,50
3,00

Geitenkaassalade

13,50

Met honing gegratineerd,
balsamico-druivendressing,
gegrilde groenten, couscous,
gepofte cherrytomaat,
mesclunsla, komkommer

Kindergerechten
tot 12 jaar

Kinderspaghetti

6,95

Sparerib

9,95

Kipnuggets

7,75

Poffertjes

4,75

Kroket of frikandel

6,75

Met bolognesesaus van
rundergehakt en met geraspte kaas

Frietjes, appelmoes en mayonaise

Supplementen
Peperroomsaus
Paddenstoelensaus

17,50
Ravioli
Gevuld met zongedroogde tomaat
en ricotta, romige saus van
groene pesto, mozzarella,
antiboise en frisse salade

13,95

Gebakken kipreepjes, pecorino,
baconcrumble, croutons,
kruidendressing, ijsbergsla,
tomaat, komkommer

Wisselend vlees- of visgerecht,
informeer naar de keuze van de chef

dagprijs

Wisselende soep, informeer
naar de keuze van de chef

17,50

Frisse salades
Geserveerd met brood en boter

Geserveerd met friet en fritessaus

Maaltijdsalades
Gebakken kipreepjes, pecorino,
baconcrumble, croutons,
kruidendressing, ijsbergsla,
tomaat, komkommer

Marokkaanse
groentestoof

Maaltijdsalades

Hoofdgerechten

indien voorradig

Kipsalade

Op Japanse wijze, sesam,
lente ui, chili kroepoek,
Sriracha mayo

Vegetarische gerechten

Gemarineerd met pesto en zeezout,
truffelmayo, Parmezaan, crumble
van bacon, pijnboompitten

Altijd huisgemaakt en geserveerd met brood en boter

8,75

9,75

Zeeuwse kaaskroketjes, gaspacho,
Kaaskrokantje

Hollandse garnalen, gerookte
forel, zalmfilet, krokante
wonton

Soepen
Goed gevuld en licht gebonden,
verschillende vissoorten

Kroketjes van Schellach

Trio uit de zee

Vissoep

Rundercarpaccio

Kipfilet, bacon, kaas, kruidenmayonaise, tomaat, tortillachips

Vissoep

8,75 | 9,75

(Indien voorradig)

2 boterhammen, 3 spiegeleieren
keuze uit:
Kaas of ham of bacon
7,95
2 soorten beleg naar keuze 8,95
Kaas, ham en bacon
9,95

5,75

Desem brood, licht en donker,
kruidenboter, tapenade en aioli

Halve sparerib met frietjes,
appelmoes en mayonaise

Roomboter, poedersuiker,
ook verkrijgbaar met Nutella
€ 1,- meerprijs

Frietjes, appelmoes en mayonaise

Al onze gerechten kunnen allergenen bevatten.
Heeft u allergieën of dieetwensen?
Geef het tijdig door zodat onze koks hier rekening mee kunnen houden.

1 rekening per tafel | extra couvert € 1,75

