VOOR
Lekker voor bij het aperitief:
Bitterballen van Zeeuws spek ( 9 stuks )		

Koude voorgerechten
Stokbrood met kruidenboter			
Toast gerookte zalm				
Garnalen cocktail

Warme voorgerechten
Wortel / curry / kokos soep				
Erwtensoep met rookworst			
Duo van wild: 1 wild kroketje & 1 rozijnentoastje met wildpaté 		
Portie kaaskroketten 				
Portie garnalenkroketten 		
Duo portie kroketten (1 kaas & 1 garnalen kroket)

Diverse sauzen
Champignonsaus
Gebakken champignons
Pepersaus
Stroganoff
Garnalensaus

HOOFD
Visgerechten
Gebakken paling 				
Paling in de room- of tomatensaus
Paling in ‘t groen 				
Zeebaars met salsa van kappertjes		
Sliptong ( 4 stuks )			
Vispan ( zalm, schol, kabeljauw & scampi)
Dit gerecht heeft een bereidingstijd van +/- 25 minuten

Vleesgerechten
Runderbiefstuk 			
Hertenbiefstuk met jus van rode porto		
Haas met jus van rode wijn			
Stoofpotje van varkenswang & bruin bier
Pulled pork burger

Vleesgerechten van de grill
Kalfs ribeye

Vegetarisch gerecht van het moment
Gegrilde wintergroenten met romesco

Vraag naar onze suggesties en wijnkaart!

Onze hoofdgerechten worden geserveerd met salade, warme groentjes en frietjes.
Heeft u een allergie, laat het ons weten: “Smakelijk eten”.

DESSERTS
Kinderijs beker				
Dame Blanche			
Ijs caramelsaus			
Ijs den Ouden advocaat		
Ijs warme kersen			
Ijs met vers fruit
Créme brûlée 			
Chocolade mousse			
Appelgebak				
Wafel natuur				
Wafel warme kersen			
Tartelette met crème van banaan en crumble van speculoos
Verwen koffie/ thee (koffie of thee met likeurtje & 5 zoete verrassingen)
Dessert van het moment: Chocolade moelleux met vanille ijs

Koffie en thee

Digestieven

Koffie
Espresso
Cappuccino
Koffie verkeerd
Latte Macciato
Latte Macciato caramel
Thee naar keuze
Verse gember thee
Verse munt thee
Irish Coffee ( whisky)
French Coffee ( Grand manier/ Cointreau)
Spanish Coffee ( Licor 43 )			
Klooster Coffee ( Tia Maria )			
Italiën Coffee ( Amaretto )

Calvados
Cointreau
Grand Marnier
Remi Martin
Whisky
Wodka
Huisgemaakte limoncello
Advocaat den Ouden
Amaretto
Baileys
Licor 43
Tia Maria

