LUNCH

Te bestellen van 10:00 tot 17:00 uur

Sandwiches.

boerenbrood ( wit of bruin )

Gerookte kip.

8.5

Carpaccio.

9.2

gerookte kip, oude kaas, rucola, komkommer, tomaat & remouladesaus

rucola, Ouwe Zeeuwse, zongedroogde tomaatjes, pijnboompitjes & truffelmayonaise

Huisgemaakte tonijnsalade.

rucola, augurk, zongedroogde tomaatjes & rode ui

Pulled chicken.uit de oven

Italiaanse bol, pulled chicken, ei, tomaat, tapenade van gedroogde tomaat
& kerriemayonaise

Zalm.tomatensandwichbrood

gerookte zalm, komkommer, mosterd-dille mayonaise, fijne rode ui

8
8.1
9.25

Gezond.

7.7

Hete kip met mango.

8.4

tomaat, ham, kaas, komkommer, ijsbergsla, ei & sladressing

taugé, cashewnoten & ijsbergsla

Grilled sandwiches.

open tosti van boerenbrood

Ham & Kaas.

5.4

Ham & Kaas.met ananas

6.4

Salami & Ouwe Zeeuwse.

6.4

tosti ham/kaas

tosti ham/kaas met ananas

salami, chilisaus, zongedroogde tomaat & Ouwe Zeeuwse

Sandwich of the month.
Vraag naar ons broodje van de maand.

8.5

Garnalenkroketten.

14.1

Kaaskroketten.

10.1

Duo van kaas | garnalenkroket.

12.1

Zeeuwse Duo Burger.

12.9

aardappelsalade, cocktailsaus (33% garnalen), 2 stuks

aardappelsalade, mosterd, 2 stuks

aardappelsalade, mosterd & cocktailsaus, 2 stuks

broodje met burger van varken & burger van rund, frites, ijsbergsla, komkommer,
tomaat, kaas, bacon & chili-mosterdsaus

Club Sandwich.

kip, bacon, ijsbergsla, ei, tomaat, komkommer
& chef’s dressing.

Panini sandwiches.

10.4

Farmer.

7.7

Fresh Italian.

7.7

Goat.

8.7

boerenham, kaas & ananas

mozzarella, pesto & tomaat

geitenkaas, walnoot & acetostroop

Chef’s omelet.

Zeeuws spek, ui, tomaat, champignon & oude kaas.

9.9

Meat dishes.

een lekker stukje vlees in de middag uurtjes

Steak 250 gram.

18.3

Huisgemaakte varkenshaassaté 200 gram.

14.7

naar keuze; truffelsaus of saus met curry & Zeeuwse spekjes

huisgemaakte satésaus, atjar & kroepoek

Gerechten worden geserveerd met bijpassende groenten, gemenge salade, frites & mayonaise.

Soup and bread.
Huisgemaakte tomatensoep.
kip, basilicum & room

Vissoep 2.0

gevulde vissoep met drie soorten vis, coquille & gamba

Soep van de chef.

vraag naar de soep van dit moment

6.4
12.7
6.7

12 o’clock.
12 uurtjes op z’n 32’s

Vegetarisch.

12.3

Vlees.

13.9

Vis.

15.5

mini sandwich met kaas, komkommer & tomaat, tomatensoep,
boerenboterham met kaaskroket

mini sandwich met roomkaas & gerookte kip, soepje van de chef,
boerenboterham met rundvleeskroket

mini sandwich met tonijnsalade, soepje van de chef,
boerenboterham met garnaalkroket

Vegetarian.

U eet geen vlees? Of gewoon zin in wat anders?

Quinoaburger.

quinoaburger, sla, tomaat, komkommer, oude kaas,
salsasaus & frites

14.5

Salads.

te bestellen van 10:00 tot 21:00 uur

Caesarsalade.

kip, bacon, knoflookcroutons, Romeinse sla, ansjovismayonaise
& Ouwe Zeeuwse

Hollandse garnalen.

Hollandse garnalen, gemengde sla, zongedroogde tomaat,
Zeeuwse spekjes & cocktailsaus

12.6
13.75

Drieluik van vis.

14.2

Pokebowl zalm & tonijn.

14.7

Pokebowl kip.

13.4

salade met gerookte forel, gerookte zalm, Hollandse garnalen
& kerriemayonaise

gerookte zalm, rauwe tonijn, sushirijst, komkommer, vers fruit, avocado, radijs, wakamé

gerookte kip, pulled chicken, sushirijst, komkommer, vers fruit, avocado, radijs, wakamé

Quinoa & geitenkaas.

12

Pulled chicken & Zeeuwse spek.

12

gemengde salade, geitenkaas in krokant jasje, walnoten, quinoa & vijgendressing

gemengde salade, uitgebakken spek, kerriemayonaise, pulled chicken & Granny Smith

