
Spareribs     24
Sweet = BBQ sauce
Spicy = sriracha sauce

Zeeuwse biefstuk     22.5
heerlijk stukje vlees van Zeeuwse runderen
250 gr. | kruidenboter

Rib Eye   27.5
300 gr. | rozemarijn | geroosterde trostomaatjes 

Surf & Turf   25
ossenhaaspuntjes | scampi’s | gepofte knoflook jus 

Saté van kippendijen   22.5
huisgemaakte pindasaus | rijst | gebakken uitjes 

Vispannetje     22.5
witvis | scampi’s | Hollandse garnalen
romige witte wijnsaus
gegratineerd met “Ouwe Zeeuw” + 1.5 euro

Scampi’s in roomsaus    20
knoflookolie | citroen

Land or Sea  inclusief frietjes

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

Carpaccio      10
truffel-mayonaise | geroosterde pijnboompitjes
parmezaan

Hollandse garnalencocktail   12.5
appel | dille | Drambuie | avocado | ei | sla

Wisselend Soepje     6.5
vers | huisgemaakt

Naanbrood & hummus   5

Robuust broodje & kruidenboter   3.5

Plukbroodje          5
kruidenboter | cheddar kaas | bosui

Nacho’s (2 pers)     8.5
crème fraiche | tomatensalsa | cheddar kaas | bosui

Starter

Koffie Compleet     7.5
Koffie naar keuze | likeur naar keuze | bonbon

Espresso Martini (cocktail)   8.5
Kahlua | Vodka Grey Goose | espresso

Disaronno Velvet White Martini (cocktail)    10
Disaronno Velvet | Tia Maria | Vodka Grey Goose 
espresso

Plankje Zoet      5
geniet van een heerlijke selectie lekkernijen

Kaasplank      12.5
geniet van een heerlijke selectie kazen

Moelleux   7.5
smeuig chocoladetaartje | bosvruchtensaus

Ben & Jerry     4
strawberry & cheesecake

Limoncello crème     7.5
mascarpone | Limoncello | pistache nootjes | macaron

Dessert

Classic Cheese      15
Irish cheddar | ui | sweet pickles relish
American mustard | tomatenketchup

De Hamburger     15
tomaat | ui | burgersaus | spiegelei

Crispy Chicken     15
tomaat | sla | chili-mayonaise
gegratineerd met Irish cheddar + 1 euro

Falafel       15
geroosterde paprika | yoghurt sausje | sla

Ook met een glutenvrij hamburgerbroodje
verkrijgbaar + 1.5 euro

Burger  inclusief frietjes

Gnocchi      17.5
zachte geitenkaas | geroosterde paprika | olijven
tomaten | knoflook

Gado Gado      17.5
ei | sperzieboontjes | wortel | komkommer
gebakken uitjes | pindasaus 

No Land or Sea 

Cadeautip:
Brasserie1600 cadeaubon

Bepaal zelf de waarde!


