
1 rekening per tafel
Heeft u een allergie? Laat het ons weten

Voorgerechten
Robuust brood     3,00
roomboter van kaasboerderij Schellach

Wisselende soep                                              4,95 
Carpaccio rundvlees                                                          9,95
pijnboompitjes | Oud Middelburgh kaas | truffel mayonaise 

Scampi’s in look                                                          9,95
gepeld | knoflook marinade | robuust brood 

Carpaccio gerookte zalmfilet                                                          12,95
wakame | soja dressing | sesamzaad | crunch van wasabi pinda’s

Pastagerechten
Spaghetti Bolognese                  12,50
bolognese saus | verse basilicum | Oud Middelburgh kaas 

Vega(n) pasta                                                          12,50
pijnboompitjes | ui | groene pesto | champignons

Visgerechten
geserveerd met friet en salade

Stoofpotje van vis
combinatie van gamba’s, kabeljauwfilet, zeewolf

en gerookte zalmfilet in witte wijnsaus
biersuggestie: Viven Master IPA

19,50
Slibtongetjes

3 stuks | verse peterselie | citroen
biersuggestie: Dutch Bargain Seawise

21,50

Borrelen
Portie olijven                                              2,50
Luxe bitterballen                                              6,75 
Kaasstengels                                                     7,00
10 stuks | oude kaas 

Kaasplank                                                      9,50
kazen van de lokale kaasboer | robuust brood  

Plank worst & kaas                                                      12,95
gedroogde worsten | kazen van de lokale kaasboer |
robuust brood 

Plank 1600                                                       17,95 
gedroogde worsten | kazen van de lokale kaasboer |
nacho’s | olijven | bitterballen | kaasstengels 

Nacho’s                                    8,95
Cheddarkaas | crème fraîche | jalapeño peper | tomaat



1 rekening per tafel
Heeft u een allergie? Laat het ons weten!

Dessert
Tompouce      7,95
gezouten bladerdeeg | vanilleroomijs | karamelsaus

Dame Blanche                                                           4,95
vanilleroomijs | warme chocoladesaus | slagroom 

Forest fruit                                                          6,95
mango sorbetijs | bosvruchtencoulis | roodfruit

Hazelino                                                          6,95
hazelnoot schuim | karamelsaus 

Vleesgerechten
geserveerd met friet en salade

Spareribs
homemade | knoflook | honey bbq marinade

biersuggestie: Grimbergen dubbel
19,50

Kipsaté
huisgemaakte pindasaus | kroepoek | gebakken uitjes

biersuggestie: La Trappe Quadrupel 
14,50

Gepaneerde schnitzel
biersuggestie: Vermeersen Zeeuwse witte

14,50
Ossenhaaspuntjes

+/- 225 gram | haricots verts | champignons
biersuggestie: La Chouffe blond

22,50
Lady steak

+/- 175 gram | Hollandse biefstuk
biersuggestie: Vermeersen Zeeuws Blond

18,50
Rib Eye

+/- 225 gram
biersuggestie: Lefort Tripel

22,50

Keuze uit: champignonsaus of
pepersaus + 1,50
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Maaltijdsalades
Gerookte zalm                                                        12,95
gerookte zalmfilet | edamame (sojaboon) | komkommer |
gekookt ei | wakame (zeewier) | mosterd dille dressing

Avocado                             12,50
dadels | mix van zaden en zongedroogde tomaatjes |
maple balsamico dressing

Gegrilde biefstuk             14,95
walnoten | komkommer | sojadressing | taugé

Burgers
BBQ burger                       13,95
Irish Cheddarkaas | crispy bacon | BBQ saus | tomaat | uienringen

Classic cheese burger               13,95
Irish Cheddarkaas | gebakken ui | tomatenketchup |
sweet pickles relish | American mustard

Vega(n) burger                12,95 
falafel burger | gekarameliseerde ui | tomaat | hummus

Burger proeverij                     14,95
voor als u niet kunt kiezen, selectie van drie mini
rundvlees burgers, met verschillende toppings

Ambachtelijke croquetten
keuze uit brood of friet

Rundvlees      9,95
Hollandse garnalen               14,50
Biologische groente     9,95
Hollandse kaas     9,95
Oosterse saté      9,95

Voor de kindjes
Spareribjes                                                        9,50
frietjes | appelmoes

Bitterballen (4 stuks)                             5,50
frietjes | appelmoes

Mini burger                      6,50
broodje | tomaat | tomatenketchup | frietjes | appelmoes

Slibtongetje    7,50
citroen | frietjes | appelmoes

Spaghetti Bolognese             7,50
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