Starter
Carpaccio					
truffel mayonaise | pijnboompitjes | Parmezaan

Land or Sea
10

Soepje 			

5

tomaat | truffel | bosui

Hollandse garnalencocktail		

appel | dille | Drambuie | avocado | ei | sla

Gerookte rode biet 		

15

Geitenkaas					

15

Proeverij					

20

Crispy Chicken				

15

Falafel 					

15

tomaat | sla | sweet chili mayonaise | Cheddar
hummus | avocado | komkommer | sla

Ossenhaaspuntjes				

25

Spareribs				

24

Mixed grill				

27.5

Bourgondisch beenhammetje		

22.5

Vispannetje				

22.5

Scampi’s in roomsaus			

20

Sweet = BBQ sauce
Spicy = sriracha sauce
Oosters = soja, sesame & hoisin sauce

BBQ						

kunt u niet kiezen? De proeverij is een mini selectie
van de drie bovenstaande burgers

25

10

15

rode ui relish | Serranoham

Oosterse biefstuk				
shiitake roomsaus | Slagerij Ten Brink

Classic Cheese 				

Irish Cheddar | bacon | BBQ saus | tomaat | ui

22.5

heerlijk stukje vlees van Zeeuwse runderen
met kruidenboter

10

incl. frietjes

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

Zeeuwse biefstuk				

bimi | rode peper | bosui | balsamico

geitenkaas | geroosterde pecannoten | balsamico | tijm

Burger

inclusief frietjes

Zeeuwse biefstuk | sparerib naar keuze | mini classic
cheese hamburger
langzaam gegaard | honing-mosterd sauce

witvis | scampi’s | Hollandse garnalen | romige witte
wijnsaus | gegratineerd met Old Middelburgh + 1.5
knoflookolie | citroen

Dessert
Koffie Compleet				

7.5

Espresso Martini (cocktail)		

8.5

Plankje Zoet					

4.5

Kaasplank					

12.5

Koffie naar keuze | likeur naar keuze | bonbon

*Ook met een glutenvrij hamburgerbroodje verkrijgbaar

Kahlua | Vodka Grey Goose | espresso

No Land or Sea
Gnocchi					

romige saus van shiitake | geroosterde rode biet
pijnboompitjes

Poke Bowl					

sushirijst | gefrituurde bloemkoolroosjes | avocado
edamame boontjes | komkommer | bimi | bosui
radijs | sesamzaadjes | hoisin mayonaise

geniet van een heerlijke selectie lekkernijen

17.5
17.5

Old Middelburgh | Kornblomst | geitenkaaskroketje

Moelleux		

7.5

Warme kersen				

7.5

chocoladetaartje | vanille roomijs
vanille roomijs | Bastogne

Kinderijsje				

vanille roomijs | slagroom | mini smarties
of marshmallow

Cadeautip:

Brasserie1600 cadeaubon
Bepaal zelf de waarde!

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

3

