
Last van allergieën? Laat het ons weten!

Voorgerechten
.

Plankje brood met smaakvolle smeersels  €6,75

Kaaskroketje met stokbrood   €7,50

Rundercarpaccio (met mosterdmayonaise, pesto,

pittenmix en Parmezaanse kaas)   €10,50

Parmaham met vers fruit   €10,50

Trio van gerookte vissoorten   €12,50

Salades (geserveerd met stokbrood)

.        Klein      Groot

Mozzarella met pesto, tomaat en Parmaham   €8,50   €14,50

Geitenkaas, honing, walnoten, tomaat 

en komkommer      €8,50   €14,50

Vis: gerookte zalm, makreel, forel en tonijnsalade   €9,50   €16,50

Desserts
.

Huisgemaakte brownie met slagroom    €4,50

Affogato (bol vanille ijs met espresso)    €5,50

Vers fruitsalade met vanille ijs en slagroom   €6,50

Dame Noir (2 bollen chocolade ijs met witte chocoladesaus en slagroom) €6,50

Zeeuwse bolus met kaneel ijs en slagroom   €6,50

Bananensplit (banaan met 2 bollen vanille ijs, chocoladesaus en slagroom) €6,50 
Dame Blanche (2 bollen vanille ijs met chocoladesaus en slagroom) €6,50

Flensje met fruit van het moment en slagroom   €7,00

Soepen (geserveerd met stokbrood).
Tomatensoep met room   €5,50
Heldere groentesoep   €5,50
Soep v/d dag   €6,00
Zeeuwse vissoep   €7,00

Hoofdgerechten
.

Vispotje (rijkelijk gevuld met diverse vissoorten, 

wortel, sperzieboontjes en krieltjes)   €18,50
Gebakken scholfilet met remouladesaus  €19,50
Kipfilet met tomaat, pesto en mozzarella  €19,50
Varkenshaas met champignonroomsaus  €20,50
Gebakken slibtong     €20,50
Gebakken wijtingfilet met mosterdsaus  €20,50
Tournedos met gebakken champignons  €23,50

Pasta’s
.

Vegetarische pasta   €15,50
Pasta carbonara   €16,50
Pasta zalm   €16,50

Coffee specials
Irish Coffee Lungo met Irish Whisky en slagroom   €6,25
Baileys Coffee Lungo met Baileys en slagroom   €6,25
Italian Coffee Lungo met Amaretto en slagroom   €6,25
French Coffee Lungo met Grand Marnier en slagroom €6,25
Spanish Coffee Lungo met Tia Maria en slagroom   €6,25
Coffee 43 Lungo met Likeur 43 en slagroom   €6,25

Diner

Proeverijen
Gezellig delen met z’n tweeën (of meer!) 
Visgerechtjes   €19,95 p.p.
Gerookte zalm, forel, makreel, huisgemaakte tonijnsalade 
en gemarineerde scampi’s

Vleesgerechtjes   €19,95 p.p.
Gerookte Carpaccio met mosterdmayonaise, pittenmix, 
pesto en Parmezaanse kaas, parmaham, salami met 
walnoten, Mortadella, Betuwse beenham en Crostini’s 
met tomaten tapenade, ui, en kaas

Desserts    €7,50 p.p.
Diversiteit aan zoetigheden


