Broodjes
te bestellen tot 17.00 uur
keuze uit boeren wit of boeren bruin brood

Club Sandwich

12.00
tonijnsalade/gebakken ei met spek/kip

Visplank ß Tip!

12.00
1 snee brood met tonijnsalade & 1 snee brood met huisgerookte zalm & Hollandse
garnalen
12

Lauw warme geitenkaas 9.00
noten/vers fruit/spek/honing

Zee special

12.00
huisgerookte zalm/Hollandse garnalen/citroen mayonaise

Runder carpaccio

11.00
Truffel mayonaise/pecorino/zonnebloem pitten

Garnalenkroket (2 stuk)

12.00
Belgische garnalenkroketten/Hollandse garnalen/cocktailsaus

Tonijnsalade

10.00
huisgemaakt/komkommer/citroen mayonaise

Lunch Duo
10.50
Huisgemaakte courgette soep & broodje vleeskroket
Weedburger

11.00
Vegan burger/zeewier als smaak maker/augurk

Uitsmijter

Pannekoeken

keuze uit wit of bruin brood

Naturel met suiker & stroop
Ham
Spek
Extra kaas

6.50
7.50
7.50

+1

Ham & kaas
Spek
Huisgerookte zalm

9
9
10

Zeeuwse oesters

Borrelhapjes

gehele dag te bestellen

Naturel 3st
Gegratineerd 3st
Aziatisch 3st

Kaasstengels 8 of 12 st
Bitterballen 8 of 12 st
Bittergarnituur 12 st
Kibbeling

9.00
10.00
10.00

zoet/zuur/wasabi

Rockefeller 3st

10.00

Spek & spinazie

Oester proeverij ß Tip!

12.00

1 naturel/1 gegratineerd/1Aziatisch/1 rockefeller

Maaltijd salades
word geserveerd met brood & kruidenboter

Sea salat

17.00
Groene salade met huisgerookte zalm, Hollandse garnalen,
tonijnsalade & citroenmayonaise

Geitenkaas

16.00
Groene salade met lauw warme geitenkaas uit de oven, vers fruit, cashewnoten &
gebakken spek (ook vegetarisch te bestellen)

Schotels
alle schotels worden geserveerd met friet & salade

Kibbeling

17.50
remoulade saus

Saté

18.50
varkenshaas/saté saus/kroepoek

Beachburger

17.50
runderburger/cheddar/spek

Lamburger

18.00
burger van Zeeuws lam/tzatziki/komkommer/munt

Weedburger

17.50
vegan burger/zeewier als smaak maker/augurk

6.50/8.75
6.00/8.50
7.50
6.50

Voorgerechten
Vissoep

9.00
gevuld met kabeljauw & Hollandse garnalen

Courgette soep

8.50
huisgemaakte voorjaars soep met huisgerookte zalm

Visbordje ß Tip!

13.00
huisgerookte zalm/vissoep/garnalenkroket/Zeeuwse oester

Carpaccio
11.50
dun gesneden rund/truffel mayonaise/pecorino
Gamba’s 6 st.

11.00

Warm uit de oven in knoflook olie

Garnalenkroketten

12.00
2 Belgische kroketten op een bedje van salade met Hollandse garnalen & cocktailsaus

Huisgerookte zalm

12.00
wilde rijst/avocado/zoetzure komkommer/wasabi mayonaise

Boerenbrood met smeersels
aioli/kruidenboter/tappenade
2 personen 6.00
4 personen 9.00

Vegetarisch
Bloemkoolrijst
seizoensgroenten/wakame/pecorino

Weedburger
vegan burger/zeewier als smaakmaker/augurk/friet/salade

Geitenkaas
groene salade/lauw warm/noten/vers fruit/honing mosterd mayonaise

Hoofdgerechten
geserveerd met friet & salade

Vispotje

19.50
gevuld met kabeljauw & zalm overbakken met kaas uit de oven

Zeetong ±300 gr. 24.50
in roomboter gebakken
Zeebaarsfilet ß Tip!

21.00
op de huid gebakken met een frisse saus van limoen

Zalm met een Thais tintje
21.50
thais gemarineerde filet met sesamzaad & saus van unagi
Surf & turf

23.50
mals gebakken ossenhaas met knoflook gamba’s & aioli

Ribeye

22.00
licht gerookt met een bearnaise saus

Desserts
Parfait

8.00
huisgemaakte parfait van witte chocolade met rood fruit & slagroom

Sorbet

8.00
aardbeien ijs & vanille ijs met vers fruit, aardbeien saus & slagroom

Dame Blanche

7.50
vanille ijs met warme chocolade saus & slagroom

Coffee 6.75
Irish coffee/ Italian coffee
Spanisch coffee (likeur 43)
French coffee/ Tia coffee
allemaal met slagroom!

Kindermenu’s
met verrassing!

Kipcorn

6.50
met een bordje friet & appelmoes

Frikandel

6.50
met een bordje friet & appelmoes

Kroket

6.50
met een bordje friet & appelmoes

Kibbeling

6.50
met een bordje friet & remouladesaus

Kinderpannenkoek

5.00

met suiker & stroop

Kinderijs
4.50
2 bolletjes ijs met slagroom in een beker die je mag houden!

