WARME DRANKEN
koffie
Koffie
Cappuccino
Espresso
Espresso double shot
Flat white
Koffie verkeerd
Espresso macchiato
Macchiato
Havermelk +0,50

2,85
3,10
2,70
4,80
4,50
3,40
2,90
3,50

thee
Verse Thee Munt/Gember/Citroen
Crusio Thee
no. 116 Wild yabao witte thee
no. 115 Assam zwarte thee
no. 39 Jasmijn groene thee
no. 106 Earl Grey zwarte thee
no. 107 Milky Oolong thee
no. 20 Rooibos Kruidenthee
no. 32 Verveine Kruidenthee

3,75
2,95
2,95
2,95
2,95
2,95
2,95
2,95

chocolademelk met volle biologische melk
en echte pure chocolade van callebaut
Warme chocomelk Puur
Slagroom

3,50
0,75

koude melk dranken
Chocomelk
Fristi
Verse Volle Biologische Melk
Verse Biologische Karnemelk

3,10
3,10
2,75
2,75

speciale koffie
8,75

taart

4,-

Warme Appeltaart met Slagroom
Vegan pompoentaart
Zeeuwse roomboter babbelaar Cheesecake
Lemon meringue taart
Amandeltaart met limoncello

3,95
3,95
3,95
3,95
2,95
2,95
2,95
2,95
2,95
2,95
2,95
2,95
2,95
2,95
5,95
5,95

COCKTAILS
cocktails

9,50

Caipirinha
Cachaca, limoen, crushed ice, rietsuiker
Mojito
Rum, bruiswater, limoen, munt, rietsuiker, crushed ice

alcoholvrije cocktails
8,50
Virgin Moscow mule
Ginger beer, bruiswater, limoen, crushed ice, rietsuikersiroop
Apple Nojito
Appelsap bruiswater, limoen, munt. crushed ice
‘Gin’ tonic
Seedlip grove 42, mooie tonen van citrus, sinaasappel en
gember
gin tonic

Zeeuwse, French, Irish, Italian, Spanish

8,50

Gin tonic Lemon & Mint
Gin tonic Frozen Raspberry

GEDISTILLEERD

FRISDRANKEN
Verse jus d’orange
Biologische aardbei appelsap
Biologische appel vlierbessensap
Biologische appelsap
Schulp Tomatensap biologisch
Naturfrisk Ginger Ale biologisch
Fritz Rhabarberschorle 330 ml

Fritz Apfelschorle biologisch 330 ml
Fritz cola 330ml
Fritz Sinas 330ml
Fritz Citroen 330ml
Coca Cola
Coca Cola zero
Fuze tea
Fuze tea green
Fanta cassis
Finley Tonic
Finley Bitter lemon
Rivella
Chaudfontaine bruisend
Chaudfontaine mineraalwater
Chaudfontaine bruisend 750ml
Chaudfontaine mineraalwater 750ml

3,95
3,15
3,15
3,15
3,15
3,50
3,95

Loopuyt Gin
Bacardi
Smirnoff Vodka
Calvados Pere Magloire
Cognac Ch. Montifaud Vsop
Grappa
Whisky Jameson
Whisky Coal Ila
Whisky Glen Livet
Tia Maria
Amaretto
Likeur 43
Jågermeister

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
6,00
5,00
8,00
8,00
4,00
4,00
4,00
3,50

Baileys
Limoncello
Grand Marnier
Coebergh bessen jenever
Ketel 1 jonge jenever
Bokma oude jenever
Graham’s port
Graham’s witte port
Witte Martini
Vermouth

4,00
4,00
4,00
3,50
3,50
3,50
4,00
4,00
4,00
4,00

‘T SNOEPJE

Van Moll Wanderlust 0,3 %
Brewdog Nanny State 0.5 %
Brewdog Punk 0.5 %
Weihen Stefaner Heffeweissbier 0,5 ltr
Bavaria Radler Lemon 0.0
Bavaria 0.0

5,50
5,75
6,00
5,50
2,95
2,95

zeeuwse bieren

BIEREN
Heeft u bij ons een bijzonder en lekker biertje
gedronken? U kunt deze ook mee naar huis nemen
om nog eens heerlijk na te genieten

— meer dan vijftig speciale fles en blik bieren —
bieren van de tap
2,95
5,80
5,50
5,50
6,00
5,50
7,50

fles en blik bieren
Mongozo Premium Pilsner Glutenvrij en Biologisch
Beercider (Appelcider)
Uiltje Ff lekker met je bek in de zon
Uiltje Dikke lul drie bier
Uiltje pineapple weizen
OMER Traditional blond
Brewdog Elvis Juice
Brewdog Hazy Jane
Brewdog PUNK IPA
Duvel
Weihen Stefaner Heffeweissbier 0,5 ltr
La Trappe Tripel
La Trappe Isid’or
La Trappe Quadrupel
Brasserie Le Fort

5,50
6,50
5,50
6,50
6,50
8,00
8,00
6,50
4,50
5,50
5,50
2,95

alcoholvrije bieren

Oud Hollands snoepgoed uit grootmoeders tijd zijn bij ons nog te
koop. Met verschillende soorten oud maar ook modern Hollands
snoepgoed brengen wij u niet alleen de smaak en geur van
vroeger maar ook de herinnering aan vroeger. Neem een kijkje in
onze snoepkast en schep uw eigen puntzak snoep!
Per 100 gram — 1,50

Bavaria Premium Pilsener 0,25 ltr
Bavaria Premium Pilsener 0,5 ltr
La Trappe Dubbel
Wasschappels Blond
Jopen Mooie Nel I.P.A.
La Trappe Wit 0,3
La Trappe Wit 0,5

Brasserie Le Fort Tripel
Oedipus thai thai tripel
La Chouffe
DE Molen Water en vuur
De Molen Vuur & Vlam
De Molen Bommen & Granaten
De Molen hel en verdoemenis
Davo surfale
Kriek Max
Brugge tripel
Saison du pont
Bavaria radler lemon 2.0

4,25
5,50
5,75
6,00
5,75
5,75
5,50
6,50
6,00
5,50
6,00
5,50
5,50
5,50
5,50

Brouwerij Kees mosaic hop
Brouwerij Kees double ipa
Brouwerij Kees it's a blond
Brouwerij kees Export porter

6,75
7,75
6,50
7,50

BORREL
Rundvlees bitterballen 9 stuks
Bittergarnituur 16 stuks
Nachos gegratineerd met Parmezaan, lente ui,
rode peper, creme fraiche, chili saus

8,75
14,75
8,50

WITTE WIJNEN
Enaria Verdejo Rueda, Spanje, Rueda
Een prachtige, authentieke, frisse wijn. Een mooie gouden
kleur Aroma’s van citrusfruit en passievrucht, gedroogde
perzik en venkel. Heerlijke smaak van tropisch fruit, honing en
aromatische kruiden. De wijn past perfect bij pasta, salades,
garnalen, vis en gevogelte.
per glas 4,50 / per fles 19,50
Farina Pinot Grigio Italië, Veneto
Prachtige pure Pinot Grigio met aroma's van peer en ananas.
Een droge, zachte en verfrissende smaak. Lekker als aperitief of
in combinatie met een zeefruit salade of een pasta met vis.
per glas 5,75 / per fles 24,75
Lunaris Chardonnay, Bodegas Callia, Argentinië
De Lunaris Chardonnay heeft een gele kleur met sterke
groene tinten. De wijn heeft aroma's van banaan en ananas,
gecombineerd met vanille. De smaak is evenwichtig en fris en
eindigt met een zachte afdronk. Lekker in combinatie met
salades, visgerechten en gevogelte.
per glas 5,75 / per fles 24,75

RODE WIJNEN
Epicuro Primitivo, Italië
Een violet rode stevige wijn met lichte en verfijnde aroma’s.
Een aangename zachte smaak, vol en harmonieus. Lekker bij
gerechten met een rijke saus, stoofschotels en pittig vlees of
belegen kazen men geitenkaas.
per glas 5,75 / per fles 24,75
Errazuriz Estate Cabernet Sauvignon, Chili
Ronde, stevige rode wijn uit Chili. Diep robijnrode kleur. Aroma's
van kersen, aardbeien, tabak en kruiden. Smaak van sappig
fruit met iets van tabak, kruidigheid en mooie afdronk. Goed in
combinatie met gegrilde eendenborst, biefstuk of geroosterde
lams-gerechten.
per glas 5,75 / per fles 24,75
Pirlet Merlot, Frankrijk, Languedoc
Deze Merlot heeft een intense aroma’s van zwart fruit met een
hint van vanille. Het is een volle, evenwichtige, robuuste wijn met
een lange afdronk.
per glas 4,50 / per fles 19,75

ROSÉ
Cazal viel Rose, Laurent Miquel, Frankrijk
Een stevig boeket, fris met de aroma's van rode vruchten en
wilde bloemen. Droog maar met een zekere vettigheid. Lekker bij
zomerse gerechten en wit vlees.
per glas 4,50 / per fles 19,75

BUBBELS
Moscato Sprintoso, Italië
Een licht mousserende wijn met intenste aroma’s. De smaak is
muskaat getypeerd; zacht, evenwichtig en verfrissend. Goed als
aperitief maar ook bij diverse nagerechten en vers fruit.
per glas 4,50 / per fles 19,75
Cava Clos Amadore Brut Reserva Delicat, Spanje
Een aangenaam droge Cava met elegante belletjes.
Fruitig en fris, citrusfruit en groene appel. Deze cava is een
ideale appetizer , bij hartige taarten, visgerechten, pasta’s of wit
vlees.
per fles 24,75

DESSERT WIJNEN
Muscat de riveltas blanc, Biologisch
Zoete witte wijn met heerlijke aroma's van citrusvructen,
exotische vruchten, perzik en abrikoos. Bij desserts met wit fruit
en vanille.
per glas 6,50
Muscat de riveltas grenat, Biologisch
Intense aroma's van wilde aardbeien en rood fruit. Elegante stijl,
fantastisch bij sorbets met rood fruit, aardbeien maar ook bij
chocolade heel bijzonder.
per glas 6,50

BROOD/SANDWICH/LUNCH
Tuna melt, tonijn salade met gesmolten biologische
cheddar — 9,75
Crispy Chicken Sandwich, De Zeeuwse kip, spicy mayonaise , sla,
tomaat — 9,75
Black Angus grain fed burger 200 gr. BBQ saus, bacon, tomaat,
augurk, ei, sla, ui, bio cheddar — 11,95

FOOD

Rundercarpaccio biologisch, Parmezaanse kaas, kappertjes,
zonnebloempitten, grove mosterd dressing — 10,95
NoMeatTo Burger vegetarisch, BBQ saus, tomaat, augurk, rode
uiencompote, bio cheddar — 11,95
Uitsmijter P&K ham, spek, kaas, boeren boterhammen,
salade — 9,75
Biologische rundvlees kroketten, boeren boterhammen,
mosterd — 9,50

LOVE

Tot 17:00 kunt u deze gerechten bestellen.

MAALTIJD SALADES
Zeeuwse Salade, langoustine, makreel, warm gerookte
biologische zalm, Hollandse garnalen, limoen dressing — 17,75
Caesar Salade, Zeeuwse krokante kip, gepocheerd ei, avocado,
Parmezaan, ansjovis — 17,75

LIVE

VOORGERECHTEN
Brood met 3 wisselende smeersels — 6,95
Tartaar van Yellowfin tonijn, gember, sojasaus, wasabi
mayonaise, zeewier kroepoek — 13,50
Gerookte rode biet, geitenkaas, bitterbal van oesterzwammen,
ingelegde paddenstoelen, piccalilly crème — 10,75
Goed gevulde Zeeuwse vissoep, mosselen, Hollandse garnalen,
kabeljauw, langoustine — 9,Rundercarpaccio, Parmezaanse kaas, kappertjes,
zonnebloempitten, grove mosterd dressing — 12,75

HOOFDGERECHTEN
Van de Houtskool Grill ( The Big Green Egg )
Black Angus grain fed burger, 200 gr, bbq saus, bacon, tomaat,
augurk, ei, sla, ui, bio cheddar — 19,75
biertip: brasserie le fort tripe
Surf en turf, Smoked varkensribeye, langoustines,
seizoensgroenten, aardappelbereiding, spicy bisque — 23,75
biertip: brouwerij kees mosaic hop
Spareribs slow cooked and grilled: BBQ saus
500 gr — 21,- / 700 gr — 24,75
biertip: omer blond
Scharrelkip Saté van De Zeeuwse kip, zoetzuur, loempia,
kroepoek, gebakken uitjes — 19,95
biertip: de molen water en vuur
Steak 250 gram, Chimichurri, seizoensgroenten, aardappel
bereiding — 24,75
biertip: davo surf ale
wijntip: epicuro primitivo
Uit De Zee
Catch of the month.
Maandelijkse wisselend vis gerecht. Naar aanbod van markt en
seizoen. Dagprijs
Gebakken kabeljauwfilet, Seizoensgroenten,
aardappelbereiding, krokante wonton met
gerookte makreel, saffraansaus — 22,75
wijntip: chardonnay
Thaise viscurry, kokos, kabeljauw, Hollandse garnalen,
langoustine, mosselen, udonnoedels, oestersaus,
gember — 21,75
biertip: oedipus thai thai tripel
Fish and Chips van heekfilet, remouladesaus — 18,75
biertip: uiltje ff lekker met je bek in het zonnetje,
jopen mooie nel / wijntip: chardonnay
Gekookte mosselen, (Seizoen) witte wijn, mosterdsaus,
cocktailsaus — 23,00
biertip: wasschappels blond / wijntip: pinot grigio
Gebakken mosselen, witte wijn, venkel, prei, ui, shimeji,
knoflook — 21,biertip: brouwerij kees mosaic hop

VEGETARISCH/VEGAN
NoMeatTo Burger vegetarisch, BBQ saus, tomaat, augurk, rode
uiencompote, oude kaas — 19,75
biertip: jopen mooie nel
Ramen (japanse noedelsoep), ramen noedels, zacht gekookt ei,
zeewier, zeebanaan, lenteui, taugé, paddenstoelen — 14,75
(ook vegan te bestellen) (Voor de vleesliefhebber supplement
gegrild buikspek)
Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met
verse frites en salade
*Ramen en viscurry komen zonder friet

DESSERT
Amandeltaart met limoncello, perzik, amandel honing ijs — 7,95
Vegan pompoentaart, nougatine, pure chocolade ijs — 7,95
Lemon meringue taart, rood fruit, vanille ijs — 7,95
Zeeuwse babbelaar cheesecake, gegrilde ananas,
frambozensorbet — 7,95
Vraag ons naar een heerlijke dessertwijn bij uw dessert.

KINDERMENU
Frikandel met frietjes, mayonaise, ketchup en appelmoes — 7,95
Kroket met frietjes, mayonaise, ketchup en appelmoes — 7,95
Huisgemaakte kipnuggets met frietjes, mayonaise, ketchup
en appelmoes — 7,95
Kabeljauwfilet met frietjes, mayonaise, ketchup en
appelmoes — 7,95
Kinderijsje vers fruit, 2 bolletjes ijs, slagroom — 4,50

WE
PANCAKES
PANNENKOEKEN
Kinderpannenkoek met een leuke verrassing 5,95
Pannenkoek naturel
Pannenkoek met appel
Pannenkoek met kaas
Pannenkoek met ham
Pannenkoek met spek
Pannenkoek met banaan
Pannenkoek met salami
Pannenkoek met honing
Pannenkoek met Nutella
Pannenkoek met jam
Pannenkoek met gember
Pannenkoek met brie
Pannenkoek met spek en kaas
Pannenkoek met salami en kaas
Pannenkoek met ham en kaas
Pannenkoek met spek en appel
Pannenkoek met appel en rozijnen
Pannenkoek met salami, kaas, en gebakken ui
Pannenkoek met salami, kaas, en verse tomaat
Pannenkoek met spek, kaas en gebakken ui
Pannenkoek met ham, kaas en verse ananas

PANNENKOEKEN
SPECIALITEITEN
6,75
9,95
9,95
9,95
9,95
9,95
9,95
9,95
9,95
9,95
9,95
11,00
11,75
11,75
11,75
11,75
11,75
13,75
13,75
13,75
13,75

Uit al deze pannenkoeken kunt u natuurlijk ook uw eigen favoriete
pannenkoek samenstellen!

Pannenkoek met Parmaham, geitenkaas,
rucola en balsamico stroop
Pannenkoek met gerookte zalm, rucola en
dille crèmefraîche
Pannenkoek met mozzarella, salami, tomaat,
rucola en Provençaalse kruiden
Pannenkoek met gehakt, paprika, ui,
champignons, tomaat en kaas
Pannenkoek met brie, rucola, walnoten en honing
Pannenkoek rundercarpaccio met rucola,
zonnebloempitten, kappertjes, pesto dressing en
Parmezaanse kaas
Pannenkoek ham, kaas, champignons, rucola
Boerenpannenkoek met paprika, ui, champignons,
tomaat en kaas (vegetarisch)
Boeren pannenkoek met spek, paprika, ui,
champignons, tomaat en kaas
Pannenkoek met gebakken mosselen, witte wijn,
venkel, prei, ui, shimeji, knoflook

14,95
14,95
14,95
14,95
14,95

14,95
14,95
14,95
15,95
16,95

SEIZOENSPANNENKOEKEN
Pannenkoek met verse aardbeien, vanille ijs,
poedersuiker en slagroom
Pannenkoek met verse appel, vanille ijs,
poedersuiker en slagroom
Pannenkoek met verse ananas, vanille ijs,
poedersuiker en slagroom
Pannenkoek met warme kersen, vanille ijs,
poedersuiker en slagroom
Pannenkoek met vers fruit, vanille ijs,
poedersuiker en slagroom
Pannenkoek met banaan, vanille ijs,
chocoladesaus en slagroom

12,50
12,50
12,50
12,50
12,50
12,50

POFFERTJES
Portie poffertjes met boter en poedersuiker
10 stuks
Portie poffertjes met boter en poedersuiker
20 stuks

4,95
8,95

WAFELS
Proeft u onze prijswinnende wafel?
Verse huisgemaakte Brusselse wafels volgens een
authentiek Belgisch receptuur! Tot 17:00
Wafel met suiker
Wafel met suiker en slagroom
Wafel met Nutella chocoladepasta
Wafel met aardbeien, vanille ijs,
poedersuiker en slagroom
Wafel met kersen, vanille ijs, poedersuiker
en slagroom
Wafel met verse ananas, vanille ijs,
poedersuiker en slagroom
Wafel met vers fruit, vanille ijs, poedersuiker
en slagroom
Wafel met banaan, vanille ijs, chocoladesaus
en slagroom

Beste gast,
Wij eten zelf tussen 16:15 en 16:45
U kunt gerust plaatsnemen en een drankje
bestellen. Na 16.45 gaat onze keuken
weer open voor diner

4,95
5,75
5,75
9,95
9,95
9,95
9,95
9,95

SIT BACK
ENJOY
RECHARGE

