
Gerechten 13 euro   

 

 
 

k o u d  /  COLD  
 

Brioche met huisgerookte zalm,  
gepocheerd ei & hollandaise 
Smoked salmon with poched egg & hollandaise 

 

Gerookte makreel met aardappelsalade en 
mierikswortelcrème  
Smoked mackerel with potatosalad & horseradishcrème 

 

Vitello Tonnato; dungesneden kalfsvlees  
met tonijnmayonaise  

Vitello Tonnato, thinly sliced veal with tuna-mayonaise 

 

Gepofte rode biet met botersaus &  
Goudse oplegkaas  
Roasted beetrooth with buttersauce & old cheese  

 

  
 

 l a u w  w a r m  / SEMI-WARM 

 

Kokkels met Koreaanse chili    
Cockles with Korean chili  

 

Gebakken coquille met witlof & bloedworst    
Scallops with chicory & blackpudding   

Taco met Noordzeevis & salsa verde    
Taco with fish & salsa verde    

 
 

Ravioli met kreeft & citroen       
Homemade ravioli with fish & lemon   

 

Bouillabaisse; met verse Noordzeevis & 
schelpdieren, rouille & crouton  
Bouillabaisse with Noordzee-fish and shellfish, served  
with rouille & crouton  

 

Zwarte ristotto met inktvis      
Black risotto with squid   

 

Gegrilde koningszwam met krombekbonen  

Grilled king-mushroom with white beans 

 

 

w a r m /  WARM 

 

Kabeljauw met spinazie & Hollandaise    
Codfish with spinach & Hollandaise  

 

Tarbot met schorseneren en kreeftenjus   

Turbot with salsify & lobstersauce 
 

Rendang van wildzwijn   
Rendang from wildboar   

 

Taartje van huisgemaakt bladerdeeg &  
gepofte seizoensgroenten   
Home made tartelette of puff pastry with roasted vegetables   

 

  
     Zeeuwse Platte  

                   Oesters / Oysters      

                               4,= p.st 
          

 
      Chef’s Choice Menu 

     4 gangen menu   42,50 euro p.p.  
 

4 gangen deelmenu naar keuze 
van de chef, incl. side dishes en 

een dessert naar keuze  
(kan alleen per tafel besteld worden) 

      4course suprise menu to share  
 

            * * * 

 
 

 
 

3 gangen menu met verschillende 
gerechtjes vooraf, hele Hollandse  

Côte de Boeuff met eigen jus  
& merg om te delen en een  

dessert naar keuze    

       (per twee personen  te bestellen)  
55.50 p.p. 

 

       3course menu with a  
        big steak to share  

       55,50 p.p.   

 
 

 

s i d e   d i s h e s   5 euro 
 

aardappelpuree   
 mashed potatoes 

 

Spruitjes met huisgemaakt rookspek   
Bruxelles sprouts with bacon   

 

Zoete aardappelfriet & limoen-ailoli    
roasted sweet potato & lime-aioli 

 

Zuurkoolsalade met hazelnoot & appel  
Sauerkrautsalad with hazalnuts & appel 



                      d e s s e r t s    
6 euro 

 

 
 
 

Affogato al Caffè  
(espresso,met vanilleijs, frangelico en room)  

(espresso, with vanilla ice cream, frangelico)  
 

 

Chocolade taart met lobbige room 
Chocolate pie & whipped cream 

wijnsuggestie: Romate Pedro-Ximénez, Jerez, Spanje    
6,50  

 

Citroen-merenguetaartje 
lemon & merengue-pie  

wijnsuggestie: Beerenauslese  Weingut Feiler-Artinger, 
chardonnay, welschriesling, weißburgunder Oostenrijk 

5,50 

 

Crème brulée van boerenmelk & vanille 
Crème brulée 

wijnsuggestie: Sauternes, chateau Simon, 
 AC Barsac, Frankrijk 

5,50 
 

Broodpudding met caramel en roomijs  
Breadpudding with caramel & crème-fraîche-icecream 

wijnsuggestie: don Zacapa solera 23 yr  9,50  
 

Paris Brest; Franse soes met  
hazelnoot/amandelcrème  

French puf cake with hazelnut/almonds  
suggestie: Frangelico, hazelnootlikeur  5,50  

 

 
 

Kaas; twee kazen 9,50 één kaas 6 euro: 
Farmer cheeses 

Comté rauwmelkse harde kaas uit Frankrijk 
wijnsuggestie: Graham’s tawny port  9,50 

of 

Reblochon, zachte kaas met gewassenkorst, 
Haute Savoie, Frankrijk 

wijnsuggestie: Madeira, Boal 10yrs old  9,50 

  
 

 
 
 
 

 
          

 
 
 

 

       
             

 
 
 
 

D I N E R K A A R T 
 

        M A A R T         

 

          2 0 2 0  
 

            
                          

 
 
 
 
  

 
de gerechten zijn kleine gerechtjes  

(portie tussengerecht) en worden allemaal in huis 
gemaakt. Onze dinerkaart wisselt tot wel drie 

keer per week omdat de chefs altijd met 
superverse ingrediënten werken. 

   Elk gerechtje kost 13 euro en zo kunt u zelf een 
compleet (meer) gangen menu samenstellen.  

Wij adviseren ongeveer 3 gerechtjes per persoon, 
maar meer of minder mag natuurlijk ook! 

 
                the dishes are small dishes;  

and cost 13 euros each. 
             we recommend 3 dishes per person, 

             but more or less is also ok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                


