LUNCH

(Lunch: 10.00 tot 17.00 uur)

SANDWICHES

boerenbrood (wit of bruin)

Gandaham

rucola, pijnboompitten, gemarineerde aardbeien en portstroop | 8.5

Carpaccio

rucola, Old Amsterdam, zongedroogde tomaatjes, pijnboompitjes en truffelmayonaise | 9

Huisgemaakte tonijnsalade

rucola, augurk, zongedroogde tomaatjes en rode ui | 7.5

Pulled chicken

ijsbergsla, zongedroogde tomaatjes en kerriemayonaise | 8

Brie

honing, walnoot en rucola | 7.5

Gezond

tomaat, ham, kaas, komkommer, ijsbergsla, ei en sladressing | 7

Hete kip met mango

taugé, cashewnoten en ijsbergsla | 8

TOSTI'S

(open tosti van boerenbrood)
ham en kaas | 5.2
salami, chilisaus, zongedroogde tomaat en Old Amsterdam | 6

Broodje van de maand

Vraag naar ons broodje van de maand | 9

Garnalenkroketten

aardappelsalade, cocktailsaus (33% garnalen), 2 stuks | 13.1

Zeeuwse Duo Burger

broodje met burger van varken en burger van rund, komkommer, tomaat, kaas, bacon en
chili- mosterdsaus, frites, ijsbergsla, | 12.9

CLUB SANDWICH

kip, bacon, frites, ijsbergsla, ei, tomaat, komkommer en chef’s dressing | 10

PANINI'S

boerenham, kaas en ananas | 6.7
mozzarella, pesto en tomaat | 6.7
salami, sambal en Old Amsterdam | 7
geitenkaas, walnoot en acetostroop | 8

OME LET VAN DE CHEF

Zeeuws spek, ui, tomaat, champignon en oude kaas | 9.3

VLEESGERECHTEN
Steak 250 gram

naar keuze pepersaus of currysaus met spekjes | 18.5

Huisgemaakte varkenshaassaté 200 gram
huisgemaakte satésaus, atjar en kroepoek | 14.4

Gerechten worden geserveerd met bijpassende groenten, gemengde salade, frites en mayonaise

SOEP MET BROOD

Huisgemaakte tomatensoep
kip, basilicum en room | 6.2

Vissoep

2.0

gevulde vissoep met drie soorten vis, coquille en gamba | 12.9

Soep van de chef

vraag naar de soep van dit moment | 6.7

12 UUR
Vlees

wrap met roomkaas en rauwe ham, soepje van de chef, boerenboterham met rundvleeskroket | 13.9

Vis

wrap met tonijnsalade, soepje van de chef, boerenboterham met garnaalkroket | 15.5

VEGETARISCH

Stapelaar van groenten

pappadum, roergebakken groenten, oude kaas, krokante jalapeños en romige currysaus | 13.9
(Lunch: 10.00 tot 17.00 uur)

SALADES

(Salades: 10.00 tot 21.00 uur)

Caesarsalade

kip, bacon, knoflookcroutons, Romeinse sla, ansjovismayonaise en Old Amsterdam | 12.4

Salade met gamba en gerookte zalm

gamba, ei, gerookte zalm, gemengde sla, zongedroogde tomaat, rode ui en cocktailsaus | 15.2

Salade met Tonijn

tonijn gegrild, gemarineerde tonijn, rucola, ei, tomaat en kerriemayonaise | 17

Salade met quinoa en geitenkaas

gemengde salade, geitenkaas in krokant jasje, walnoten, quinoa en vijgendressing | 12.4

Salade met Pulled chicken en Zeeuws spek

gemengde salade, uitgebakken spek, kerriemayonaise, pulled chicken en Granny Smith | 12.4
(Salades: 10.00 tot 21.00 uur)

