
SNACKS & BROOD 

BITTERBALLEN
10 stuks  5,75

GEMENGDE SNACKS
10 stuks  6,25

GEFRITUURDE CALAMARESRINGEN
6,50

PORTIE KAAS EN WORST
5,75

 

PORTIE GEMARINEERDE SPAANSE OLIJVEN
5,50

KROKANT GEFRITUURDE GAMBA’S
10 stuks  6,75

PLATEAU  ‘LIEVE LENTE’
kaas, worst, amsterdamse uitjes en gemengde snacks

11,50

STOKBROOD MET KRUIDENBOTER
4,50

STOKBROOD MET TAPPENADE 
EN KRUIDENBOTER

4,75

STOKBROOD MET 3 SMEER-SALADES
8,50

NACHO’S MET MEXICAANSE SALSA
6,00

tot 21.30 uur



Crunchy Chickentenders + chilisaus

Vietnamese Loempia’s 

Nacho’s met salsa

TruFfelFriet + TrufFelmayo

Mini FrikandelLen + JoPpiesauS

Fish & Chips  met remoulade

2 garnalenkroketten met cocktailsaus

Nacho’s + gesmolten kaas en bosui

GEFRITUURDE CALAMARESRINGEN

( tot 21.30 Uur )

5,  50

6,  50

6 , 00

3,     75

5,  75

7,50

9, 00

6,  50

6,50



ONZE MENU’S

3X3 GANGEN 
VERRASSINGSMENU

Een  regelmatig wisselend verrassingsmenu met 9 gerechtjes

3 kleine voorgerechtjes, veelal bestaande uit 
een visgerechtje, een vleesgerechtje en een soepje

* * *
Daarna 3 hoofdgerechtjes, 

meestal twee vlees en 1 visgerechtje

* * *
En als afsluiter 3 leuke kleine, lekkere nagerechtjes

29,50

ZOMERMENU
Italiaanse Tomatensoep met balletjes en geslagen room 

* * *
Spies van gebakken vissoorten met een romige Hollandaisesaus 

- of -
 Gebakken diamanthaas met een zachte pepersaus

* * *
Crumble van aardbeien met aardbeiencreme en vanilleroomijs

- of -
Koffie / thee naar keuze

20,75

Hoofdgerechten en menu’s worden geserveerd met aardappelgarnituur en groenten
Frites of truffelfrites kan los worden bijbesteld. 



VOORGERECHTEN 
Pannetje huisgemaakte tomatensoep met geslagen room en balletjes   6,00

Flinke mok Franse uiensoep, gegratineerd met croutons en kaas  6,75

Caesarsalade met gegrilde kipfilet, spekjes, croutons, 
Parmezaan met een zachte mosterdressing     12,00

Carpaccio van runderhaas met rucola, parmezaan en truffelmayonaise  12,75

Salade met geschroeide sashimi tonijn en gamba’s, 
met een kikoman-mayonaise      14,00

Tataki van a la minute geschroeide ossenhaas met truffelmayo   14,00

Combinatie van Hollands garnalenkroketje, kreeftensoepje, 
gerookte zalm, gebakken gamba, garnaaltjes en cocktailsaus   15,00

Oosters gemarineerde kippendijtjes met salade, 
kroepoek en pikante satésaus      14,00

Krokant gebakken Wienerschnitzel met champignonsaus   16,50

2 in de roomboter gebakken Hollandse slibtongen 
met verse remouladesaus       21,50

Surf&Turf met gebakken gamba’s en ossenhaas 
met port -en kreeftensaus       23,50

Malse, gebakken tournedos van de beste graangevoerde runderhaas
met een pepersaus       24,50

Tortillawrap uit de oven gevuld met verse groenten, 
kaas en Mexicaanse salsa       16,50

Mandje stokbrood met kruidenboter           4,50

Mandje stokbrood met kruidenboter en olijventapenade         5,00

Rustieke desembroodjes 4 stuks met kruidenboter                                  5,50

Bruschetta met verse tomaat, Serranoham en basilicum                       5,50

Portie frites /mayonaise       3,00
Portie truffelfrites / truffelmayonaise     3,75
Kleine salade/ gekookt ei /croutons     3,00
 

HEEFT U EEN ALLERGIE? VRAAG DE BEDIENING NAAR DE MOGELIJKHEDEN
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             LENTE BITES    VANAF 16.00

Tomatensoepje / balletjes / geslagen room    3,50
Verse kreeftenbisque / scampi /creme fraiche   5,00
Thaise currysoep / bosui / garnalen    3,75
Gazpacho / koud / spaanse tomatensoep   3,50

Kleine rundercarpaccio / parmezaan / truffeldressing   6,75
Onze bekende, malse sparerib / BBQ saus   7,75
Seranoham / salade /olijven /pomodori    7,50
Rendang / Black angus rund / Indisch stoofpotje   8,00
Nacho’s /smokey pulled chicken /bosui /kaas /uit de oven  5,50
Kalfsburgertje / van Lejeune / rucola / Parmezaan/ truffel  9,00
Tournedos/ 100gr /  pepersaus / groente    11,50
Chicken tenders / Crispy/ chilisaus     5,50
Black angus steak / van de grill / Argentijnse salsa   8,50
Souvlaki / varkenshaas / spies/ tzatziki    7,00

 
Gerookte palingfilet / brioche /creme fraiche/ bieslook  8,25
Sashimi / verse zalm / tataki van tonijn / kikoman/ wakamé  8,50
Hollandse garnalencocktail / ijsberg / verse cocktailsaus  7,25
Tagliatelle / gebakken scampi’s/ chili-olie / rucola/ parmezaan  8,50
2 garnalenkroketten / uit Yerseke / cocktailsaus   9,00
Gebakken zalmfilet / teriyaki /bosui    8,75
Kibbelingen /vers gebakken/ remouladesaus   6,50
Paella / van chef Klaas/ vis      7,50
Mosselen / gebakken/ kruidenboter/salade   6,50
Gamba’s/ pil-pil / knoflookolie/Spaanse peper  7,50

 
Gegratineerde geitenkaas / appelstroop/ walnoten  7,00
Gefrituurde brie/ in loempiadeeg / aardbeien /portsiroop  6,50
Pasta funghi /fettucini/ romige paddestoelensaus   8,50
Vietnamese loempia’s / little gem/mint/sesamdip   6,50 
Portie frites /mayonaise      3,00
Portie truffelfrites / truffelmayonaise    3,75
Groenten/ gebakken/ Italiaanse kruidenolie   4,50
Kleine salade/ gekookt ei /croutons/rauwkost  3,00
Crushi / californiarol / krokante sushi/Kikoman                  11,00
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TOETJES
WHITE LADY

3 bollen vanilleroomijs met gebruineerde amandelen, 
slagroom en verse warme chocoladesaus

7,00

AARDBEIEN 
Verse Hollandse aardbeien met aardbeiencoulis, 

slagroom en vanilleroomijs 
7,50

PARFAIT VAN DE CHEF
Huisgemaakte ijsparfait van onze chef 

7,50

CRÈME BRULEÉ 
Gegratineerde Crème Brulee met vanille-ijs

7,95

ZEEUWS APPELTAARTJE
Huisgemaakt appeltaartje met amandelspijs en een bolletje 

roomijs 
7,50

 

CHOCOLADEBROWNIE
Warme lopende chocolademouleux met gezouten caramelijs

7,95

VERRASSINGSDESSERT
3 kleine nagerechtjes van onze chef

10,50

IJSHOORNTJE
Kinderijsje voor onze kleinste gasten

2,50

TIP!
Heerlijk bij kaasplankje of dessert: 10 jaar oude port  -  6,95


