VOORGERECHTEN
TOMATENSOEP

6,75

Basilicum | room

VISSOEP

8,75

Noordzeevis | zalm | toast

BROOD & SMEERSELS

6,50

Zeeuws brood | aioli | olijfolie | hummus

TAPASPLANK (2 personen)

18,50

Zeeuws brood | aioli | hummus | rendangkroketjes | charcuterie | gerookte
amandelen | zalm | viskoekje

VEGA TAPASPLANK (2 personen)

17,50

Zeeuws brood | aioli | hummus | seaweed nuggets | gerookte amandelen
king-oyster | gegrilde aubergine

CARPACCIO

11,50

Grainfed Rump Steak | mosterd-truffelmayo | rucola | parmezaan

ZALM

12,50

huisgerookte zalm | yuzu | komkommer | gember

POMPOEN & BUIKSPEK

10,50

Gelakte buikspek | pompoen | gepofte quinoa | kimchi

HUISGEMAAKTE KROKETTEN

9,75

Rendang | Hollandse garnalen | frisse salade

KING OYSTER

9,50

‘Vega-Coquille’ van koningsoesterzwam | aardpeer | hazelnoot | truffel

KREEFT & GARNAAL

12,50

Bisque van kreeft & Hollandse garnalen | toast

OESTERS
3 stuks Naturel of Gegratineerd
6 stuks Naturel of Gegratineerd
Oester special: gember schuim & komkommer

Vegetarisch

9,00 / 10,00
17,50 / 19,50
3,50

SALADES & VEGA
SALADES (Als voor-en hoofdgerecht te bestellen)

Klein/Groot

GAMBA

12,50/16,50

Gamba | avocado | komkommer

GEITENKAAS

Gepofte quinoa | noten | tomaat | balsamico

11,50/15,50

VEGA
GROENTENTUINTJE

17,50

Gegrilde gelakte aubergine | zoete aardappel | shitake | sesam | verse groente

WEED BURGER VEGAN

17,50

The Dutch Weed Burger is een van de gezondste hamburgers ter wereld, met
zeewier als lekkere smaakmaker! Geserveerd met friet & vegan mayo

VOOR DE KIDS (De frietjes en pasta zijn inclusief een leuk kinderijsje!)
Kleine soep (tomaat of vis)

5,00

Frietjes met frikandel, kroket of kipkrokantjes

9,95

Kinder Fish & chips

9,95

Vega seaweed nuggets & frietjes

9,95

Pasta bolognese

9,95

Pannenkoek

7,50

Kijk voor ons wisselende weekmenu en specials op het krijtbord!

Vegetarisch

HOOFDGERECHTEN
VIS
FISH & CHIPS

17,50

Kabeljauw in bierbeslag | Thaise viskoekjes | friet

CORVINA

		
22,50

Op de huid gebakken filet | bitterbal van kreeft | dashi beurre blanc

KABELJAUW

		
21,50

Kimchi | zwarte rijst | Oosterse saus

ZEEDUIVEL & BUIKSPEK

23,50

Gegrilde zeeduivel | gelakte buikspek | pompoen

ZEETONG

350 of 500 gr. 29,95/37,50

Gebakken in roomboter

KREEFT

half/heel (500 gr.) 21,50/38,50

Naturel of gegratineerd

GAMBA’S

21,50

Gepelde gamba’s uit de oven in knoflookolie | brood

VLEES
EEND

21,50

Eendenborst | shitake | soja | zoete aardappel

HERTENPEPER

19,50

Stoof van hert | champignon

IBERICO VARKEN & GAMBA

21,50

Boneless ribs van de Green Egg | gamba’s

GRAINFED RUMPSTEAK

150 of 300 gr. 20,50/27,50

150 gram of 300 gram | saus van oesterzwam & zwarte knoflook

PARELHOEN
Gekonfijte filet supreme | zuurkool | krachtige jus

23,50

DESSERTS
SNICKERS

9,00

Vanille ijs | gezouten pinda | caramel | choco

CITRUS & SPECULAAS

8,50

Panna cotta van mandarijn | hangop | speculaas ijs

DAME BLANCHE

8,50

Vanilleijs | warme chocoladesaus

KAASPLANKJE

11,50

4 kazen | verrassende wijze

KLEINE DESSERTS
ADVOCAAT & SLAGROOM

4,00

SWEET BITES

4,50

Een klein proeverijtje voor de kleine zoete trek

CHOCOTAARTJE

6,00

Warm lopend chocoladetaartje & chocolade-caramelmousse

DRANKJES BIJ DESSERT
PX SHERRY

6,50

Zachte zoete sherry, dadels, vijgen, rozijnen en een chocoladeachtige geur.
Perfecte match bij chocolade!

PORT 10YRS OLD TAWNY/20YRS OLD TAWNY

6,50 / 9,50

Heerlijk bij het kaasplankje!

DESSERTWIJN SAUTERNES

6,50

Heerlijke zachte frisse dessertwijn met gekonfijt fruit en honing.
Een klasse wijn bij zoete frisse desserts!

LIEFMANS KRIEK-BRUT
Een royaal kriekboeket met toetsen van hout en amandel en een licht zurig
accent. Lekker bij zoet & chocolade!

4,75

