Wijnkaart
Witte wijnen
Espiritu de Chili Sauvignon Blanc

Glas

Fles

€ 3,75

€ 15,95

€ 3,95

€ 17,95

Frisdroog en fruitig van smaak met zachte tonen van citrus.

Arauco Chardonnay “Maule Valley Chili”

Elegante en ronde Chardonnay uit het zonnige Chili, met zacht fruit en hazelnoot tonen.

Bolla Pinot Grigio Veneto “Italie”

Enkel per fles

€ 23,95

Prachtig verpakt wit fruit met geuren van peer en meloen, fris met een mooie lange afdronk.

Weingut Bauer ‘Happy’ Pinot Blanc Pfalz “Duitsland”

Enkel per fles

€ 25,95

Heerlijke fruitige Pinot Blanc met tonen van perzik en citrus.

Rode wijnen
Doural Tinto Duriense “Portugal”

€ 3,75

€ 15,95

Gemaakt van de druiven die ook in de Port zitten, zacht en vriendelijk van smaak.

Niel Joubert Cabernet Sauvignon “Paarl Zuid-Afrika”

€ 3,95

€ 17,95

Heerlijk glas voor de Cabernet Sauvignon liefhebber, soepel met zachte fruit en kruidige tonen.

Bodegas Don Jacobo Crianza “Spanje”

Enkel per fles

€ 24,95

Gemaakt van 100% Tempranillo, volle zachte smaak met een kruidige afdronk.

Rose wijn
Espiritu de Chili Rosé Cabernet Sauvignon Valle Central

€ 3,75

€ 15,95

Zachte en sappige rosé, met mooie aroma’s van rood fruit.

Preciso Pinot Grigio Rosé “Veneto Italië”

Enkel per fles

€ 17,95

Licht van kleur en een frisse stijl rosé.

Mousserende wijn
Cava Arte Latino Brut “Spanje”
Heerlijk als aperitief, levendige frisse smaak met een frisse afdronk .

€ 5,50

€ 24,95

Bierbijbel
Van het Vat:
Hertog Jan 25cl / 50cl
Leffe Blond / Leffe Donker
Wissel bier van het vat (Vraag ernaar bij onze bediening!)

€ 2,50 / 4,90
€ 3,95

Bieren op fles:
Vedett blond 5,2%

€ 3,95

Een uitstekend alternatief voor een regulier pils. Dit is zo'n beetje het cultbier van Duvel
Moortgat. Een gouden bier, fris en zoet met een licht bittere afdronk.

Lupulus blonde 8,5% 0,75cl fles

€11,95

Lupulus Ardense Tripel van Les 3 Fourquets is een ongefilterd en ongepasteuriseerd bier
waardoor de smaak authentiek gebleven is. Het bier heeft een frisse smaak waarbij de
stevige hoeveelheid hop en het hergistingsproces gezorgd hebben voor een stevige
body. Leuke fles om te delen met vrienden!

Dutch Bargain Zeeuws blond 7,2%

€ 4,75

Dit streekbier is afkomstig uit Groede en is licht fruitig met een frisse citrus smaak.
In de afdronk ontstaat een mooi licht bittertje.

Cornet blond 8,5%

€ 4,25

Een krachtig, blond bier van hoge gisting, met nagisting in de fles. Proef de volmondige
warme smaak en unieke vanilletoets, resultaat van snippers eikenhout die toegevoegd
worden tijdens het brouwen. Geniet van de lange afdronk met zachte bitterheid.

De Poes blond 8%

€ 4,50

Kan omschreven worden als een blond, ongefilterd bier van hoge gisting . Het bier is
fruitig met lichte alcoholtoets achteraan de tong. Door het gebruik van een zeer
hoogstaande bitter- en aromahop ontstaat er een bitterheid die mooi in balans is.

La Chouffe blond 8%

€ 4,25

Goudblond en bruisend met een sterke, kruidige en fruitige smaak.

Brugse Zot blond 6%

€ 4,00

Een goudblond bier. Het bier wordt gebrouwen met 4 verschillende
moutsoorten en 2 aromatische hopvariëteiten.

Gentse strop 6,9%

€ 4,25

Gentse Strop is een blond Belgisch speciaal bier van hoge gisting met hergisting op fles.
Het is een fier bier met een fijn fruitig aroma en een subtiele hoppigheid.

Omer 8%

€ 4,50

Een blond bier van hoge gisting met een alcoholpercentage van 8%.
Het is gemaakt van gemalen gerst van de Loire-streek, drie soorten hop van Duitsland,
Slovenie en Tsjechie en puur water.

Patisserie
Appelgebak
Appelgebak met slagroom
Appelgebak met ijs en slagroom

€ 3,25
€ 3,95
€ 4,95

Deze gerechten serveren wij tot 17.00 uur

Wafel met boter en suiker
Wafel met slagroom
Wafel met warme chocolade saus
Wafel met ijs
Wafel met ijs en slagroom

€ 3,95
€ 4,75
€ 4,95
€ 4,95
€ 5,75

Pannenkoek met boter en suiker
Pannenkoek met ijs
Pannenkoek met nutella
Pannenkoek met spek
Pannenkoek met kaas
Pannenkoek met appel

€ 4,95
€ 5,75
€ 5,75
€ 5,95
€ 5,95
€ 5,95

Lunchgerechten
Deze gerechten serveren wij tot 17.00 uur
Tosti ham en kaas

€ 5,50

(Tosti met garnituur)

Uitsmijter ham en kaas

€ 7,50

(brood, 3 eieren, ham, kaas en garnituur)

Stokbrood gezond

€ 6,95

(ham, kaas, sla, ei, komkommer, tomaat en dressing)

Kaas kroketten

€ 9,95

(2 kaas kroketten met garnituur en stokbrood of friet)

Bourgondische vlees kroketten

€ 9,95

(2 vlees kroketten met garnituur en brood of friet)

Garnalen kroketten

€ 13,45

(2 garnalen kroketten met garnituur en stokbrood of friet)

12 uurtje vlees

€ 12,95

(bruin brood met ham en kaas, vleeskroket en tomatensoepje)

12 uurtje vis

€ 14,95

(bruin brood, gerookte zalm met kruidenkaas, garnalen kroket en vissoepje)

Rijk gevulde vissoep
Tomatensoep
Groentesoep

€ 9,95
€ 5,95
€ 5,95

U ontvangt per tafel 1 rekening

Salades
Griekse Salade (Feta en olijven)

€ 13,95

Salade Serranoham en spekjes

€ 14,95

Salade v/h Huis (Zalm, forel en scampi’s)

€ 19,95

Quiche - geitenkaas / tomaat

€ 14,95

Salades worden geserveerd
met stokbrood of frites

Voorgerechten
Tomatensoep
Groentesoep
Vissoep

€ 5,95
€ 5,95
€ 9,95

Stokbrood met smeersels

€ 5,50

Kaas kroketten

€ 7,95

Garnalen kroketten

€ 11,45

Scampi in look

€ 12,50

(Voorgerechten worden geserveerd met stokbrood)

U ontvangt per tafel 1 rekening

Evenementen 2019:
20 april: Feestavond opening seizoen 2019!
Deze avond een 3 gangen keuze menu en live muziek vanaf 21.00 uur!
21 april: Paasontbijt vanaf 9.00 uur. (gaarne vooraf reserveren)
volwas.: € 14,95 kind 3 t/m 12 jaar: € 7,95
12 mei: Moederdag ontbijt vanaf 9.00 uur. (gaarne vooraf reserveren)
volwas.: € 14,95 kind 3 t/m 12 jaar: € 7,95
27 juli: Feestavond vanaf 21:00 uur. Live de Zeeuwse coverband “Stuk”! (gratis entree)
10 augustus: Feestavond vanaf 21:00 uur. Live de band “Woodworks”! (gratis entree)
26 oktober: Einde Seizoensfeest! Warm/koud buffet en swingende live muziek!

Elke Donderdag vanaf 19 juli en de hele maand augustus
de gehele dag mossels á volonte!

Kinder gerechten
*Frikandel

€ 6,25

*Knakworst

€ 6,25

*Kipnuggets

€ 6,95

*Bitterballen

€ 6,95

*Kinder Spaghetti

€ 6,95

*Kinder gerechten worden geserveerd
met frites en appelmoes.
"Kinder-gerechten serveren wij tot 12 jaar"

Vlees-gerechten
Huisgemaakte stoverij

€ 15,95

Shoarma schotel

€ 15,95

(met knoflooksaus)

Schnitzel

€ 16,25

Gerechten van de lava grill:
Spareribs (met knoflook en chilisaus)

€ 18,95

Biefstuk-spies

€ 18,95

Biefstuk

(biefstuk-puntjes gemarineerd in Argentijnse marinade)

(kogel-biefstuk)

Saté-spies (Varkenshaas-spies met pindasaus)

€ 18,95
€ 17,95

Alle vlees gerechten worden geserveerd met
frites, garnituur en mayonaise.
Alle Gerichte mit Pommes frites, Garnierung und Majonnaise.

Supplement:
Champignon of pepersaus
Gebakken champignons
Kruidenboter
Aardappeltjes i.p.v friet

U ontvangt per tafel 1 rekening

€
€
€
€

2,50
2,50
2,50
2,50

Vis-gerechten
Kabeljauwfilet (in de witte wijn saus en aardappeltjes met peterselie)

€ 18,95

Scampi in look

(9 stuks in knoflookboter)

€ 19,50

(3 tongetjes + tartaarsaus)

€ 19,95

Sliptongetjes
Vispannetje

(3 soorten vis en scampi in een verse garnalensaus)

€ 19,95

Alle vis gerechten worden geserveerd met
frites, garnituur en mayonaise.
Alle Gerichte mit Pommes frites, Garnierung und Majonnaise.

Pasta's
Spaghetti Bolognese
Spaghetti Vegetaria
Lasagna

€ 10,95
€ 10,95
€ 10,95

Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten, voor meer info kunt u terecht
bij een van onze medewerkers

Dessert kaart
Coupe dame blanche

€ 6,25

Vanilleroomijs met chocoladesaus en slagroom

Coupe advocaat

€ 6,25

Vanilleroomijs met advocaat en slagroom

Coupe bresilienne

€ 6,25

Vanilleroomijs met caramel, nootjes en slagroom

Coupe aarbei (seizoen)

€ 7,75

Vanilleroomijs, aardbeien ijs,
verse aardbeien en slagroom

Appelgebak met ijs en slagroom

€ 4,95

Moelleux van chocolade

€ 6,95

(met bol vanilleroomijs en slagroom)

Café glacé

€ 5,95

(Vanilleroomijs, coffee, hazelnoot siroop en slagroom)

Kinderbekers
Haantje: met chocolade ijs

€ 3,25

Punky: met Vanille ijs

€ 3,25

Friky: met Aardbeien ijs

€ 3,25

Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten, voor meer info kunt u terecht
bij een van onze medewerkers

