
Één Rekening per tafel  |  Eine Rechnung pro Tisch

MenukaartMenukaartMenukaartMenukaart
Voorgerechten

Stokbrood met kruidenboter, olijfolie   € 4,40

en zeezout

Oesters ‘Zeeuwse Creuses’

3 Naturel of Gegratineerd € 7,25 / 8,75

6 Naturel of Gegratineerd € 13,50 / 16,50

12 Naturel of Gegratineerd        € 25,75 / 31

(M) Carpaccio van hert met truffel-  € 11,95

mayonaise, zongedroogde tomaatjes en pecorino

(M) Trio van vis met gerookte paling,   € 12,50

Hollandse garnalen en gerookte zalm

Huisgemaakte bospaddenstoelensoep € 7,00

(M) Geitenkaas met biet, peperige hangop,   € 10,95

walnoten en een sinaasappeldressing

(M) Snowcrab met krokante gamba,   € 11,95

limoenmayonaise en gegrilde little gem sla

Huisgemaakte rijkgevulde vissoep  € 7,75

Hoofdgerechten
(M) Kogelbiefstuk met pepersaus                  € 20,25

(M) Eendenborstfi let met rode portsaus  € 20,25 

Hazenpeper met een gekonfi jt   € 24,75

kwartelpootje (M) + € 4,50

Bruin gebakken sliptong met   € 20,25

kruidenmayonaise

(M) Vangst van het moment   Dagprijs

(M) Gegrilde zeebaars met tomaten-  € 22,25

basilicumsaus

Gekookte mosselen, verse kruiden,  Seizoen

huisgemaakte sauzen

Kreeft gekookt in kruidenbouillon 500 á 600 gram 

Natuur   € 36,00

Gegratineerd   € 38,00

(M) Gevulde courgette met verse groenten   € 18,50

(vegetarisch)

Maaltijdsalades
Trio van vis met gerookte paling, Hollandse  € 17,50

garnalen en gerookte zalm

Geitenkaas met biet, peperige hangop,   € 17,50

walnoten en een sinaasappeldressing

Desserts
(M) Dame blanche met advocaat of   € 7,25

chocoladesaus

(M) Crème brûlée met kaneelijs   € 7,75

Lopend chocoladetaartje met   € 8,25

zwarte bessen ijs (M) + € 0,50

Kaasassortiment met vier soorten   € 9,75

kazen en vijgenbrood (M) + € 1,50

Kinderijsje   € 3,95

Aperitieftips
Glas cava    € 5,50

Sherry fi no    € 3,85

Sherry medium  € 3,85

Martini Bianco  € 3,85

Martini Rosso  € 3,85

Glas port white, ruby, tawny   € 3,85

Aperol Spritz  € 5,25

Glas Hugo  € 4,65

Campari Orange  € 6

Prosecco 20cl   € 5,25
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In de winter kunt u uw eigen 3-gangen menu samenstellen 

voor € 34,95. Dit geldt voor de gerechten waar de (M) bij staat.

Gerechten met een * zijn ook tijdens de lunch te bestellen.


