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Lunch
BIOLOGISCHE MEERGRANEN BOL MET GEROOKTE ZALM 12.50
met ingelegde rode ui,  limoenmayonaise en sla

GEROOKTE PALING OP TOAST 18.50

KROKET OP BIOLOGISCHE MEERGRANEN BOL 7.50
met mosterd

VOLENDAMMER VISPALET MET TOAST 23.50
gerookte zalm, gerookte paling en Hollandse garnalen

CAESAR SALADE 12.50
kip, bacon, ei, ansjovis, croutons en parmezaanse kaas

SALADE MET VEGAN KAAS 11.50
met zoetzure watermeloen, gesuikerde walnoot en citrusdressing

UITSMIJTER 13.50
keuze uit wit of meergranen brood
drie gebakken spiegeleieren met kaas, ham, en/of spek

TOMATENSOEP 8.50
geserveerd met brood en boter    

HAMBURGER 100% RUND 16.50
met brioche, tomatenrelish, cheddar, bacon, Jack Daniels-uiencompote, 
ijsbergsla en friet

HOTDOG JALEPENO CHEDDAR STIJL 11.50
met atjar van rode kool, knapperige uitjes en cheddarsaus

GEBAKKEN ZALM 24.50
met beurre blanc, friet en verse groenten   

TWEE GEBAKKEN SLIBTONGEN 26.50
in de roomboter gebakken,  geserveerd met  friet, sla en remouladesaus

ZEEUWSE MOSSELEN 21.50
met twee sausjes, friet en gemengde salade   

Wij kunnen niet garanderen dat onze 
producten vrij zijn van allergenen. 
Heeft u een allergie? Meld het ons! 

We cannot guarantee that our products are free 
from allergens. Do you have an allergy? 

Please tell our staff!



NACHO’S 9.50
met tomatensaus, crispy mais, jalapeno, bosui, 
cheddar crème fraiche en guacamole      
 

CRISPY CHICKEN TENDERS 9.50
met hot sauce        

BITTERBALLEN 8.50
6 stuks 
       

VEGAN KAASSOUFFLÉS 7.75
8 stuks 
      

MINI FRIKANDEL SPECIAAL 7.50
8 stuks       

VERSE FRIET 6.50
met mayonaise, truffelmayonaise of ketchup     
        

CHEESY FRIES 6.50
verse friet met cheddarsaus en bosui    
 

DIVERSE PIZZAPUNTEN vanaf 3.75
vraag de bedieningsmedewerker naar de opties

Borrelhapjes
12.00 - 22.00 uur

Wij kunnen niet garanderen dat onze 
producten vrij zijn van allergenen. 
Heeft u een allergie? Meld het ons! 

We cannot guarantee that our products are free 
from allergens. Do you have an allergy? 

Please tell our staff!



MOSTERDSOEP 8.50
met gerookte paling en crème fraiche   

VOLENDAMSE BOUILLABAISSE 14.50
met rijk garnituur    

LAMELLEN VAN GEROOKTE ZALM 16.50
met ingelegde rode ui en citroenmayonaise  

CARPACCIO 13.50
met truffelmayonaise, geschaafde parmezaan en rucola
  

VOLENDAMMER VISPALET MET TOAST 24.50
met gerookte zalm, gerookte paling en Hollandse garnalen

SALADE VAN GEGRILDE WATERMELOEN 12.50
met feta,  gesuikerde walnoot, waterkers en citrusdressing    
   

Diner
17.30 - 22.00 uur

Voorgerechten

Wij kunnen niet garanderen dat onze 
producten vrij zijn van allergenen. 
Heeft u een allergie? Meld het ons! 

We cannot guarantee that our products are free 
from allergens. Do you have an allergy? 

Please tell our staff!



GEBAKKEN ZEETONG  Dagprijs
In roomboter gebakken, aan tafel gefileerd en met aardappel 
en groentengarnituur    

GEGRILDE ZALM 26.50
met beurre blanc, geroosterde aardappels en verse groenten     
     

ZEEUWSE MOSSELEN 21.50
met twee sausjes, friet en gemengde salade   

DRIE GEBAKKEN SLIPTONGEN 29.50
in roomboter gebakken, geserveerd met remouladesaus, friet en sla   
 
   
TOURNEDOS 42.50
met rode wijnsaus, aardappelgarnituur en verse groenten    

100% RUND HAMBURGER 16.50
met brioche, tomatenrelish, cheddar, bacon,  Jack Daniels-uiencompote, 
ijsbergsla en friet

KIPSATÉ 19.50
met satésaus, kroepoek, friet en atjar van rode kool   

RAVIOLI 21.50
gevuld met bospaddenstoelen en tuinkruidensaus  

Hoofdgerechten

Wij kunnen niet garanderen dat onze 
producten vrij zijn van allergenen. 
Heeft u een allergie? Meld het ons! 

We cannot guarantee that our products are free 
from allergens. Do you have an allergy? 

Please tell our staff!



AMARETTO PARFAIT 8.50
met verse aardbeien en slagroom    

CRÈME CATALANA 9.00
de Spaanse versie van crème brulée    

DARK CHOCOLAT RASPBERRY 9.50
met verse frambozen    

HOLLANDS KAASPLATEAU 13.50
met kletzenbrood en vijgencompote   

Nagerechten

Wij kunnen niet garanderen dat onze 
producten vrij zijn van allergenen. 
Heeft u een allergie? Meld het ons! 

We cannot guarantee that our products are free 
from allergens. Do you have an allergy? 

Please tell our staff!


