
 
Broodjes: 
Crispy Chicken Sandwich, biologische kip, 
burrata, sla, tomaat, chimichurri  €8,-  
 
Black Angus Grain fed Burger 200  gr. BBQ 
saus,  
bacon, tomaat, augurk, ei, sla, ui, kaas  €9,-  
 
Warm gerookte zalm salade, sjalot, 
kappertjes,   
augurk, bieslook, peterselie, sla  €8,-  
 
Rundercarpaccio, Parmezaanse kaas, 
kappertjes,   
zonnebloempitten, Black O mayonaise  €8,-  
 
Vers gemaakte tonijnsalade met sjalot, 
augurk,  
gember, bieslook  €8,-   
 
Gezond, boeren ham, jonge kaas, gekookt 
eitje, sla,  
augurk, sjalot, tomaat, komkommer  €8,-  
 
Langzaam gegaard buikspek, appelstroop, 
geitenkaas, amandelen €8,- 
 
Pulled pork, BBQ saus, coleslaw €8,- 
 
 
 
 
 

Salades: 
Zeeuwse Salade, gamba’s, makreel, warm 
gerookte biologische zalm, Hollandse 
garnalen,  
frisse  dressing  €13,-  
 
Zeeuwse pasta, gamba’s, koolvis, roodbaars, 
Hollandse garnalen, kokkels, mosselen, 
Parmezaanse kaas  €13,75  
 
Pasta carbonara, Pancetta, ei, 
champignons, parmezaanse kaas  €13,75  
 
 
Pannenkoeken: 
Alle normale pannenkoeken €8,- 
 
Alle specialiteiten pannenkoeken €10,- 
 
Kijk voor onze pannenkoeken op 
www.pannenenkoeken.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pannenenkoeken.nl/


 
Hoofdgerechten: 
  
Alle  hoofdgerechten  komen  met 
verse  frites  en  salade  
 
Black  Angus  grain  fed  Burger,  200  gr, 
BBQ  saus,  bacon,  tomaat,  augurk,  ei, 
sla,  ui,  kaas €13,75  
 
Scharrelkip  Saté,  zoetzuur,  groenten 
loempia,  kroepoek,  gebakken  uitjes 
€13,75  
 
Spareribs  slow  cooked:  BBQ  saus  500 
gram  €13,75  /  700  gram  €17.75   
 
Biologische varkens ribeye,  
sjalotsaus, groenten , €13,75  
 
Stoofvlees rendang €13,75 
 
Hotdog met 2 Brandt en Levie worsten, 
zuurkool, zoetzuur en shrirachasaus €13,75 
 
Gebakken  mosselen,  witte  wijn,  venkel, 
prei,  ui,  shimeji,  knoflook  €13,75  
 
Fish and chips van Heekfilet, 
remouladesaus €13,75 
 
 
 
 

Soepen: 
 
Alle soepen komen met brood. 
 
 
Tomatensoep, creme fraiche, 
tuinkruiden €6,- 
 
Goed gevulde vissoep €6,- 
 
Winterse knolselderijsoep met gekonfijte 
eendenbout €6,- 
 
Taarten: 
Appeltaart €3,25 
 
Zeeuwse Babbelaar Cheesecake €3,25 
 
Chocolade Brownie €3,25 
 
Wil  je  ook  een  heerlijk  speciaal 
bier  bij  je  eten?  Laat  je  door  ons 
verrassen  4,-   
 
Telefonisch bereikbaar op: 
0118-571128 
 
 


