Grote Kaart
gehele dag te bestellen

Voorgerechten
VISSOEP 8,50

GARNALENKROKETTEN 11,00

vissoep gevuld met kabeljauw
& garnalen

2 Belgische kroketten geserveerd
op salade met garnaaltjes

TOMATENSOEP 7,50

GAMBA’S 6 STUKS 10,50

met een vleugje paprika

uit de oven in knoﬂookolie

GEWOKTE MOSSELEN 11,00

BOERENBROOD MET SMEERSELS

met chili, koriander & knoﬂook

2P 5,50 - 4P 8,50

ZEEUWSE
OESTERS

met een bordje friet & appelmoes

gegratineerd
3 stuks 10,00

SATE SCHOTEL 18,50

met een bordje friet & appelmoes

Aziatisch

Rockefeller

spies van varkenshaas met satesaus,
atjar, kroepoek, friet & salade

KIBBELING 8,50

zoet / zuur / pittig
3 stuks 10,00

spek & spinazie
3 stuks 10,00

FRIKANDEL OF KROKET 6,50

met een bordje friet & remoulade saus
2 FRIKANDELLEN 8,50

met friet & salade

SUSHI BOWL

Proeverij

2 KROKETTEN 8,50

1 rauw, 1 gegratineerd, 1 Aziatisch
& 1 Rockefeller 12,00

met friet & salade

Salades
GEITENKAAS

KLEIN 11,50 - GROOT 15,50

KABELJAUWFILET 18,50

met friet of brood

met citroen mayonaise
en Hollandse garnalen

groene salade met geitenkaas,
honing, bacon & vers fruit

TONIJNSTEAK 21,50

SEA SALAT

VISPOTJE 19,50

kibbeling met friet, salade
& remoulade saus

naturel

GEKOOKTE MOSSELEN 20,50

met knoﬂook, koriander & chili
peper

KIPCORN 6,50

met zalm, tonijn,
avocado, tuinbonen
& gember 11,00

HOOFDGERECHTEN
THAISE MOSSELEN 21,50

KIBBELING SCHOTEL 16,50

KINDERPANNENKOEK 5,00

met suiker & stroop

met tomaat en basilicum

dun gesneden kalf met tonijn
mayonaise & parmezaanse kaas

Kindermenu’s

3 stuks 9,00

BRUCHETTA 7,00

VITELLO TONATO 9,50

Schotels

met een chutney van mango
& limoen

met kabeljauw & zalm over
bakken met kaas

SCHNITZEL GARNI 200 GR. 17,00

ZEETONG 23,50

BIEFSTUK 19,50

in roomboter gebakken
Noordzee tong ±300 gr.

met pepersaus

met spek ui en champignon

KLEIN 12,50 - GROOT 16,50

groene salade met gerookte zalm,
Hollandse garnalen, huisgemaakte
tonijnsalade & citroen mayonaise
TONIJN SALADE 16,50

gebakken tonijn ﬁlet, haricot verts,
ei, aardappel & rode ui
KIPSALADE

KLEIN 11,50 - GROOT 15,50

met vers fruit, kippendijﬁlet & spek

KINDERIJS 4,50

met een ijsbeker die je mag houden!

BURGERS
Lamburger 16,50

Desserts
DAME BLANCHE 6,50

burger van lamsvlees,
komkommer & tzatziki

vanille ijs met warme
chocoladesaus & slagroom

beachburger 16,50

SORBET 7,50

runder hamburger, cheddar,
spek, & gebakken ei

weedburger 16,50
vegetarische burger met
zeewier als smaakmaker

vanille & aardbeienijs met
vruchten en slagroom
AARDBEIEN TIRAMISU 7,00

met slagroom
CHEESE CAKE 7,50

met roomijs en slagroom

Kleine Kaart
lunchgerechten worden tot 17:00 uur geserveerd

Broodjes
CLUB SANDWICH 11,50

GARNALEN KROKET 11,50

tonijnsalade, gebakken ei met spek
& gegrilde kip

(2 stuks) met Hollandse garnalen
& cocktailsaus

VISPLANK 11,50

WEED BURGER 9,50

2x boerenbrood belegd met
tonijnsalade en gerookte zalm
met Hollandse garnalen

één van de gezondste vegetarische
burgers ter wereld, met zeewier als
smaakmaker

Salades

Schotels

GEITENKAAS

KIBBELING SCHOTEL 16,50

KLEIN 11,50 - GROOT 15,50

groene salade met geitenkaas,
honing, bacon & vers fruit
SEA SALAT

KLEIN 12,50 - GROOT 16,50

ZEE SPECIAL 10,50

LUNCH TRIO 11,50

groene salade met gerookte zalm,
Hollandse garnalen, huisgemaakte
tonijnsalade & citroen mayonaise

gerookte zalm & hollandse garnalen

broodje garnalen kroket, gebakken ei
met spek en een tomatensoepje

TONIJN SALADE 16,50

met honing, noten en spek

VITELLO TONATO 9,50

gebakken tonijn ﬁlet, haricot verts,
ei, aardappel & rode ui

TONIJN SALADE 8,50

dun gesneden kalfsﬁlet tonijn
mayonaise en parmezaanse kaas

KIPSALADE

LAUW WARME GEITENKAAS 8,50

huisgemaakte tonijn salade

kibbeling met friet, salade
& remoulade saus
SATE SCHOTEL 18,50

spies van varkenshaas met satesaus,
atjar, kroepoek, friet & salade
2 FRIKANDELLEN 8,50

2 KROKETTEN 8,50

met friet & salade

met friet & salade

KLEIN 11,50 - GROOT 15,50

met vers fruit kippendijﬁlet & spek

BURGERS
BORRELHAPJES

Pannenkoeken
NATUREL (SUIKER & STROOP) 6,50
HAM 7,50

bitterballen

kaasstengels

nacho’s

8 stuks 6,00
12 stuks 8,50

8 stuks 6,50
12 stuks 8,75

gehakt, cheddar kaas
& tomatensalsa 7,50

bouillabaise
bitterballen

bittergarnituur

kibbeling

12 stuks 7,50

6,50

8 stuks 7,50

SPEK 7,50

EXTRA KAAS + 1,00

Uitsmijters
HAM & KAAS 8,50
SPEK 8,50
GEROOKTE ZALM 9,00

Lamburger 16,50
burger van lamsvlees,
komkommer & tzatziki

beachburger 16,50
runder hamburger, cheddar,
spek, & gebakken ei

weedburger 16,50
vegetarische burger met
zeewier als smaakmaker

SUSHI BOWL
met zalm, tonijn,
avocado, tuinbonen
& gember 11,00

