
Heeft u een dieetwens of een 
voedselallergie? Wij houden 

hier graag rekening mee. 

Italië - Veneto - Prosecco 
| 6,25 | 28
Licht, fris, fruitig en een klein 
zoetje

wijn

Spanje - Rueda - Verdejo 
| 5 | 24,5
Fris, perzik, tonen van anijs

Frankrijk - Côtes de Gascogne - 
Colombard | 4,5 | 22,5
Stuivend, grassig, zacht droog, 

sappige afdronk

Italië - Sicilia - Chardonnay 
| 5 | 25
Zacht en toch fris, citrus, mango, 

geen hout

Italië - Venezie - Pinot Grigio 
| 25
Verleidelijk, ietwat kruidig, zacht 

en rond

Oostenrijk - Wachau - Grüner 
Veltliner | 27
Rijpe peer, appel, iets peperig, 

frisse afdronk

Frankrijk - Mâcon Villages - 
Chardonnay | 29,5
Klassieke stijl, mineraal, citrus, 

boterig

Spanje - Ribera - Tempranillo 
| 4,5 | 20
Droog, sappig

Frankrijk - Aix-en-Provence - 
Grenache | 5 | 25
Zacht zwoel bosfruit, elegant, 
droog, verfijnd, tikje kruidig

Spanje - Ribera - Tempranillo 
| 4,5 | 22,5
Rood fruit, kruidig

Italië - Sicilia - Syrah/Nerello 
| 5 | 23,5
Soepel en zwoel, zwart fruit, 
wat specerijen

Italië - Toscana - Sangiovese 
| 25
Vrolijk en sappig, zwarte bes, 
pruim, lekkere frisse afdronk

Duitsland - Baden - 
Spätburgunder | 28
Lichte rode wijn met rode 
kersen en aards in de 
afdronk

Frankrijk - Côtes du Rhône - 
Grenache | 30
Krachtig, complex, pruimen, 
kruidig, lange afdronk

mousserend

wit

rosé

rood

diner
3-gangen menu | 38
Alle gerechten zijn ook los te bestellen

Gegrilde runderentrecote | 24
Met mousseline van aardap-
pel, andijvie met Zeeuws spek 
en kruidenboter 

Gestoofde kalfssukade | 23
Met lauwwarme aardappel, 
gekonfijte kalfswang, 
tomatensalade en knoflookjus 

Gebakken zeebaars  | 22
Met stamppot van Zeeuwse 
pipo aardappel en prei, gepof-
te ui en een saus van kreeft  

Ovengegaarde zalm | 22
Met polenta, snijbiet met 
knoflook en gember, geser-
veerd met een mosterdsaus

Pompoentaart | 19 (V)
Met gekarameliseerde ui, 
pistache, zoete aardappelfriet, 
crème fraîche en bieslook 

Groente Tajine | 18 (V)
Met ingelegde citroen en 
groene olijven, couscous met 
gedroogde vijgen en amandel

Pastrami van eendenborst | 14
Met een crème van mais, 
zoetzure mais, popcorn en 
krokante parmezaan

Gerookte ribeye | 14
Met geroosterde artisjok en 
bloemkool, geserveerd met 
mierikswortelmayonaise 

Dungesneden tonijn | 13
Met Hollandse garnalen, 
pikante tomatensalsa en 
knoflookcroutons  

Octopus | 13
Met limoen en rode peper, 
salade van gepofte aardappel, 
crème fraîche, paprikamayo-
naise en cassave chips

Watermeloensalade | 9 (V)
Met fetakaas, rucola, 
gekarameliseerde pecan-
noten en een dressing van 
sherryazijn

Salade van spinazie | 8 (V)
Met een crème van witte bonen, 
gepocheerd ei, balsamico en 
gegrild Turks brood

Selectie kazen | 12,5

Pruimentaart | 9
Met crème suisse, amandel-
tuille, witte chocolade-ijs

Bananencake | 8
Met toffee, merengue en ijs 
van gezouten karamel

voor

na

hoofd

extra

Frites | 3,5

Groene salade | 3


