GROTE KAART
vanaf 12.00 uur

Indien uw gezelschap bestaat uit meer dan
8 personen dient u maximaal 3 verschillende
gerechten per gang te kiezen zodat wij onze
service kunnen waarborgen

VOORGERECHTEN
BROOD MET 3 SMEERSELS............................... 7,25
-

Soepen geserveerd met brood en boter -

VEGETARISCH
GIRASOLI

Gevuld met pomodori, mozzarella & olijf.
Met gegrilde groenten in arrabiatasaus
en Parmezaan.............................................19,50

Avocadoburger

Bieten brioche, romeinse sla, creme fraiche,
tomaat & augurk. Geserveerd met
frites en mayonaise.....................................19,50

KINDERGERECHTEN
KROKET OF FRIKADEL

Friet, appelmoes, mayonaise........................ 7,50

KIPNUGGETS

VISSOEP

Huisgemaakt en rijkelijk gevuld met
verschillende vissoorten............................... 9,25

Friet, appelmoes, mayonaise........................ 8,25

TOMAAT-PAPRIKASOEP (ook vegetarisch verkrijgbaar)
Met pesto en baconcrumble ........................ 7,50

Friet, appelmoes, mayonaise....................... 11,75

SURF & TURF

Bolognesesaus, geraspte kaas........................ 7,50
Ook verkrijgbaar als grote portie................16,50

Van buikspek & gamba’s, wasabicrunch,
mangorelish & zure appel............................15,00

HALVE SPARERIB
KINDERPASTA

POFFERTJES

Roomboter, poedersuiker............................. 5,50

ZALMTATAKI

Zoetzure komkommer, sesam,
wasabimayonaise & wakame ......................13,95

SUPPLEMENTEN

KAASKROKETJES

Rucola, walnoot, vijgencompote ...............12,50
Frisse salade................................................. 3,50

CARPACCIO

Rundercarpaccio, Parmezaan, pitjes,
truffelmayonaise & baconcrumble...............14,75

Pepersaus..................................................... 2,85

HOOFDGERECHTEN

Stroganoffsaus.............................................. 2,85

Geserveerd met bijpassend garnituur

Mayonaise / curry / ketchup........................ 0,85

STEAK 225 gram

American topside beef, gegrild naar wens,
seizoensgroenten, frites en mayonaise........ 25,00

Champignonsaus.......................................... 2,85

Gebakken champignons............................... 3,00

Puntzak friet met mayonaise........................ 4,75

DESSERTS

SPARERIBS

Huisgemarineerd, forse rib & knoflooksaus.
Geserveerd met frites en mayonaise........... 23,50

Vanille softijs, slagroom en chocoladesaus.... 8,50

SCHNITZEL 250 gram

Truffelmayonaise, rucola, Parmezaan & pitjes.
Geserveerd met frites en mayonaise........... 22,75

GERECHT VAN DE CHEF

Wisselend gerecht, informeer
naar de keuze van de chef
Dagprijs

ZEEBAARSFILET

Krokant gebakken, Hollandaisesaus & brunoise
van gerookte paling. Geserveerd met frites,
mayonaise en seizoensgroenten.................. 24,75

ZALMFILET

Op Oosterse wijze, gewokte groenten,
noedels & teryaki....................................... 25,00

ZEEWOLFFILET

DAME BLANCHE

Uit de oven, tomaat, basilicum & mozzarella,
Geserveerd met frites en seizoensgroenten.
en mayonaise............................................. 25,00

SORBET

Vers fruit, drie smaken sorbetijs,
slagroom...................................................... 9,95

KINDERIJS

Vrolijke beker, een speeltje, vanille softijs
en slagroom................................................. 5,50

BROWNIE

Cheesecake & framboos..............................12,50

PANNACOTTA

Rood fruit, witte chocolade,
sponge-cake en passievrucht........................12,50
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

LUNCH KAART

MAALTIJD SALADES

tot 16.00 uur

- Geserveerd met brood en boter Hele dag verkrijgbaar

Standaard serveren wij donker brood.
Wit brood op verzoek.
Frites met mayonaise i.p.v. brood
meerprijs 2,75

UITSMIJTERS

2 boterhammen met 3 gebakken spiegeleieren,
keuze uit:

GEITENKAAS

Zachte geitenkaas, romeinse sla,
granaatappel, tomaat, komkommer,
quinoa & kruidendressing ...........................15,50

OOSTERSE SALADE

Romeinse sla, komkommer, tomaat,
tauge, rode ui, cashewnoten,
mango & sesamdressing
Keuze uit:
Gebakken kippendijen................................16,50
Gebakken gamba’s......................................19,50

BIJ DE BORREL

Kaas of ham of bacon.................................. 8,75
2 soorten beleg naar keuze.......................... 9,75
Ham, kaas en bacon....................................10,75

KROKETTEN
- Geserveerd met brood en boter Ambachtelijke rundvleeskroketten................ 9,75
Garnalenkroketten .....................................14,75

SOEPEN
- Geserveerd met brood en boter -

BROOD MET 3 SMEERSELS............................... 7,25
BRUCHETTA met rucola & Parmezaan............ 7,50
BITTERGARNITUUR

Assortiment van gefrituurde hapjes
en diverse sausjes
15 stuks.......................................................13,50
25 stuks......................................................21,50

NACHO’S

Met cheddar en groentensalsa...................... 9,50

NACHO’S MEXICAANS

Met cheddar, pittig gekruid gehakt
en groentensalsa.........................................12,75

VISSOEP

Huisgemaakt en rijkelijk gevuld met
verschillende vissoorten............................... 9,25

BITTERBALLEN

6 stuks......................................................... 6,00
12 stuks....................................................... 11,50

TOMAAT-PAPRIKASOEP (ook vegetarisch verkrijgbaar)
met pesto en baconcrumble ........................ 7,50

GEGRILDE GRIEKSE
PITA BROODJES

TORPEDOGARNALEN

8 stuks......................................................... 8,95

BENTOBOX VIS

Diverse koude en warme vishapjes, brood
en smeersels. Een traktatie bij de borrel!..... 25,50

CHICKENMIX
GEITENKAAS

Humus, gegrilde groente, rucola & pitjes.....13,50

Yakatori kipspiesjes & gemarineerde
kipkluifjes.................................................... 8,95

GEROOKTE ZALM

Rucola, dille-mayonnaise & wakame ..........15,50

PASTRAMI

Rucola, augurk, mosterd & hemp saus ........14,50

PANINI

PUNTZAK FRIET met mayonaise.................... 4,75

BIJ DE KOFFIE

PANINI

Gegrild broodje met boerenham & kaas.
Geserveerd met ketchup.............................. 7,25
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

APPELTAART

huisgemaakt van Zeeuwse appels................. 4,25

BROWNIE .................................................... 4,25
PORTIE VERSE SLAGROOM...............................1,00

