Fingerfood

Land or Sea

inclusief frietjes

Naanbrood & hummus 			
Robuust broodje & kruidenboter
Nacho’s (1 pers) 			

6.5
5
5

Zeeuwse biefstuk				

22.5

Ossenhaaspuntjes				

24

Nacho’s (2 pers) 			

8.5

Rib Eye					

26.5

Sparerib (±5 ribjes) 			
Sticky chicken wings (4 stuks)		
Scampi’s in look (5 stuks)
Rundvlees bitterballen (4 stuks)		
Falafelballetjes (6 stuks) 			
Kaastengels (4 stuks) 			
Geitenkaaskroketjes (4 stuks) 		

8.5
6.5
6.5
4.5
4.5
5
6.5

Onion rings (4 stuks) 			

3.5

crème fraiche | tomaat | Cheddar kaas | jalapeño
crème fraiche | tomaat | Cheddar kaas | jalapeño

jam van balsamico bosvruchten

rozemarijn & kruidenboter

*bij bovenstaande gerechten kunt u kiezen uit:
kruidenboter, champignonroomsaus of pepersaus

Spareribs					

22.5

Kipsaté					

20

homemade | sweet or spicy | koolsalade

rijst | komkommer | pindasaus | gebakken uitjes
sperzieboontjes

Scampi’s in roomsaus			
knoflookolie | citroen | pain rustique

22.5

Kabeljauwfilet				

24

spinazie | worteltjes | dille roomsaus

gebakken in roomboter | citroen | peterselie

Starter

26.5

No Land or Sea

Burrata & Asperge 			

10

gegrilde groene asperge | hazelnoot crunch
basilicum olie

Gnocchi					

20

Gado Gado					

20

spinazie | zongedroogde tomaten | Burrata
groene pesto | pijnboompitjes

Carpaccio					

10

truffel mayonaise | pijnboompitjes | Parmezaan

12.5

wasabi mayonaise | pijnboompitjes | Oud Middelburgh

Burger

heerlijk mals rundvlees van Slagerij Ten Brink

Zeetong (±350 gram)			

Tip: Kies meerdere gerechtjes voor een goed
gevulde plank

Gerookte zalm carpaccio			

heerlijk stukje vlees van Zeeuwse runderen

rijst | komkommer | taugé | gebakken uitjes
sperzieboontjes | edamame boontjes | gekookt eitje
kokos | pindasaus

Dessert

koolsalade & frietjes

Dame Blanche				

6.5

Chocolate & Orange			

7.5

Forest fruit					

7.5

Affogato					

4.5

jalapeño | avocadocrème | Cheddar kaas | tomaat | ui
onion rings | chili mayonaise

Plankje Zoet					

7.5

Falafel 					

Kaasplank					

12.5

Classic Cheese 				

15

Irish Cheddar | ui | sweet pickles relish
American mustard | tomatenketchup

BBQ						

15

Irish Cheddar | bacon | BBQ saus | tomaat | ui

Truffel					

15

Proeverij					

20

Mexicaans					

16.5

groene pesto | truffel mayonaise | gebakken uitjes
kunt u niet kiezen? De proeverij is een mini selectie
van de drie bovenstaande burgers

hummus | komkommer | spinazie

12.5

vanille roomijs | warme chocoladesaus | slagroom
wisselend dessert met chocolade en sinaasappel
vanille roomijs | aardbeien | blauwe bessen
bosvruchtencoulis

vanille roomijs | espresso | chocolade lekkernij
Tip: maak de affogato helemaal compleet
met één van onze likeuren!
geniet van een heerlijke selectie lekkernijen

geniet van een heerlijke selectie kaasjes van
onze lokale kaaswinkel

*Ook met een glutenvrij hamburgerbroodje verkrijgbaar

1 rekening per tafel | heeft u een allergie, laat het ons weten

