Gebak:
Warme appelpunt met kaneelijs en slagroom
Warme appelpunt met slagroom
Apfelstrudel met vanillesaus en slagroom
Diverse soorten gebak

4
3
3.5
2.5

Wafels:
Wafel met warme kersen en slagroom
Wafel met verse aardbeien en slagroom (seizoen)
Wafel met warme chocoladesaus en slagroom
Wafel met ijs en slagroom
Wafel met suiker en slagroom
Wafel met boter en suiker

7
7
5.5
5.5
5
4.5

Poffertjes:
Poffertjes dubbele portie met boter en suiker
Poffertjes met suiker, ijs en slagroom
Poffertjes met suiker en slagroom
Poffertjes met boter en suiker

6.5
5.5
5
4

Pannenkoeken:
Pannenkoek met verse aardbeien en slagroom(seizoen)
Pannenkoek met warme kersen en slagroom
Pannenkoek met appel en spek
Pannenkoek met spek en kaas
Pannenkoek met appel
Pannenkoek met spek
Pannenkoek met kaas
Pannenkoek met boter en suiker/stroop

8
7
6
6
5.5
5.5
5.5
4.5

Stokbroodjes:
Filet Speciaal: Filet, mayo, ei, ui en ketchup
6
Gezond met ham en kaas
6
Kipkerrie
5.5
Gebakken boerenham met honingmosterdsaus
5.5
Rosbief met verse peper
5.5
Filet americain met ui-ringen
5.5
Brie
5.5
Pikante gehaktstaaf met satésaus
5.5
Ei en mayo
5
Jonge kaas
5
Hawaï: Ham/kaas en ananas gesmolten uit de oven
5
Italiaans:Ham/kaas/tomaat/salami, oregano gesmolten uit de oven 5

Broodjes:
Hollandse garnalen
Kroket met mosterd
Frikandel met mayo

7
4
4

Tostinies:
Brie, honing en pijnboompitjes
Mozzarella, salami, tomaat en Italiaanse kruiden

6
6

Wraps:
Gevuld met gekruide Kip, knoflooksaus en salade

8

Gevuld met gerookte Zalm, kruidenkaas en salade

8

Tosti’s: met curry
Ham/kaas en ui
Ham/kaas en ananas
Ham/kaas en tomaat
Ham en kaas

4.5
4.5
4.5
4

Salades:
Vissalade van gerookte Zalm, Hollandse garnalen
en langoustines met mini broodjes
13
Rundercarpaccio met Grana Pardano, pijnboompitten
truffelmayonaise en mini broodjes
12
Geitenkaasje met honing op een bedje van salade,
gebakken zuiderspek en stokbrood
10
Kip met zuiderspek met pijnboompitten,
dressing en focaccia brood
10
Tonijn met augurk en uitjes, rauwkost
en remouladesaus, meergranen of Italiaanse bol
9

Sandwiches:
B.L.T.: bacon, sla, tomaat, ei, komkommer, mayonaise, augurk
Kip: sla, tomaat, ei, komkommer, mayonaise, augurk
Tonijn: sla, tomaat, ei, komkommer, mayonaise, augurk en ui

7.5
7.5
7.5

Meergranen of Italiaanse bol:
Gerookte zalmfilet met dillesaus
Rundercarpaccio met honingmosterdsaus en
bestrooid met Parmezaanse kaas
Gebakken kippenlevertjes met champignons,
ui en spek
Lunchbol de Bult: Kipfilet gebakken met ui, ananas,
en champignons in een Oosterse saus
Gevuld met tonijn en gegratineerd met kaas uit
de oven

9
9
9
8.8
7

Burgers:
Twee Zeeuwse Runder hamburgers stroganoffsaus,
salade, brood of friet
10
Clare Valley Burger 180 gram (halal beef),
Italiaanse bol, rucola, augurk, tomaat, ui, kaas,
Jalapenosaus (Extra friet+1.50)
9
Clubhamburger: Runderhamburger, woudenbol, bacon,
cheddarkaas, augurk, ui, tomaat, sla (extra friet+1,50) 8

Soepen & Voorgerechten
Scampi’s in knoflookolie met stokbrood
Rundercarpaccio met 2 mini broodjes
Vissoep met toast en roomboter
Uiensoep met gegratineerde crouton
Tomatensoep of Dagsoep met mini broodje
Stokbroodje kruidenboter of tapenade

8.8
8
6
4.5
4
3.6

Lunchgerechten:
Black Angus Biefstuk met champignons, ui,
jus en brood
Kipsaté met brood of friet
Mosselen gebakken met ui, champignons, brood
Scampi’s in knoflookolie met stokbrood
Twee rundvlees kroketten met brood of friet
Twee frikandellen met brood of friet
Uitsmijter rosbief, verse peper en brood
Omelet ham/kaas, tomaat, ui, champignons, brood
Uitsmijter met meegebakken ham/kaas en brood
Uitsmijter met spek en brood
Omelet met ham/kaas en brood

12
10
10
8.8
7
7
6.8
7
6.6
6.6
6.4

Twaalfuurtje: Vis of Vlees
Vissoep, salade met krab, zalm, garnalenkroket,
wit of bruin brood
13
Tomatensoep of Dagsoep, salade, kroket, ham, kaas,
wit of bruin brood
9

Voor de kids: t/m 12 jaar
Spareribs met frietjes, appelmoes en mayo
Smulbox: Box vol met verrassingen
Kroket of frikandel met frietjes, appelmoes, mayo
Bitterballetjes met frietjes, appelmoes en mayo
Kipnuggets met frietjes, appelmoes en mayo
Kinderijsje: verrassings beker (beker mag je meenemen)

9
6.5
6
6
6
3.8

Vis & Vleesgerechten:
Zalm filet met grove mosterdroomsaus
Kabeljauwhaasje met garnalensaus
Sliptongetjes en remouladesaus
Zeeuwse gebakken mosselen met champignons en
ui, en remouladesaus
Visstoofpotje met aardappelpuree, gegratineerd
met kaas

18
18
18

Vleesplank (sparerib / hamburger / kipspies + 3 sausjes)
Surf en Turf (biefstuk met garnalen en teriyakisaus)
Black Angus Biefstuk met saus naar keuze:

22.5
19

champignons en ui / pepersaus / stroganoffsaus

Zeeuwse Schnitzel met spek en kaas gegratineerd
Schnitzel met stroganoff of champignonroomsaus
Varkenshaaspuntjes in champignonroomsaus
Varkenshaassaté

17
14

18
17
16
15
14

Vlees en vis gerechten worden geserveerd met aardappel/groentegarnituur

Ribs:
Spareribs Smokey Jack Daniels
Spareribs Zoet
Spareribs Pittig

19.5
18.5
18.5

De spareribs worden met friet, salade en 2 sausjes geserveerd

Nagerechten:
Coupe aardbeien met vanille-ijs en slagroom (seizoen)
Chocoladetaartje met vanille-ijs en slagroom
Vanille-ijs met warme kersen en slagroom
Vanille-ijs met advocaat en slagroom
Dame blanche met warme chocoladesaus
Sorbet van vanille-ijs en amarena ijs en slagroom
Kaneelijs, karamelsaus, karamelblokjes en slagroom
Kinderijsje: verrassings beker (beker mag je meenemen)

6.5
6
6
5
5
5
5
3.8

