
casco eten & drinken

Lunchkaart.
Lunchgerechten worden geserveerd tot 17:00 met uitzondering van de maaltijdsalade’s.

Soepen:
Huisgemaakte garnalenbisque met hollandse garnaaltjes    €8,95
Huisgemaakte tomatensoep met een peterselieroom     €5,95
Soep van de dag          €5,95
Gazpacho 
(Spaans koud gerecht van tomaat, rauwe groenten en kruiden & seizoensgebonden)   €5,95

Rustiek brood:
Rustiek brood met warme beenham en honingmosterdsaus     €9,95
Rustiek brood met vitello tonato        €10,95
(dun gesneden kalfsfricandeau met rucola, zongedroogde tomaatjes, 
kappertjes en een tonijn mayonaise)
Rustiek brood pulled zalm         €10,95
(gerookte zalm van de green-egg met ravigottesaus, 
zongedroogde tomaatjes en kappertjes)
Rustiek brood gezond         €7,95
(ham, kaas, sla, tomaat, komkommer, augurk en ei)

Rustiek brood met twee ambachtelijke kroketten     €7,95
Rustiek brood met garnalenkroketjes en cocktailsaus     €13,95
Rustiek brood met diverse vegetarische kroketjes      €12,95
(tom kha kai kroketje, cheddarkaas kroketje en een kaaskroketje)

Casco grillburger       
(spek, gebakken ui, tomaat, augurk en cheddar kaas)      €12,95 
Carpaccio Casco 
(pijnboompitten, zongedroogde tomaatjes, kappertjes, parmesan, 
sesamdressing, rucola en truffelmayonaise)        €14,95

Heeft u een voedselallergie of een vraag over een gerecht, meldt of vraag het ons gerust.
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Lunchkaart.
Lunchgerechten worden geserveerd tot 17:00 met uitzondering van de maaltijdsalade’s.

Eiergerechten:
Uitsmijter ham of kaas         €6,75
Uitsmijter ham en kaas          €7,50
Uitsmijter Zeeuws spek         €7,50

Croque’s:
Croque monsieur           €6,95
(ham en kaas)
Croque caprese          €7,95 
(mozzarella, groene pesto en tomaat)
Croque casco           €8,95
(gerookte kip, spek en een mosterdmayonaise)

Maaltijdsalades 
Maaltijdsalade vis          €13,95
(tonijn, zalm, makreel, wilde scampi’s en diverse soorten groenten
Maaltijdsalade carpaccio         €12,95
(olijven, pijnboompitten, zongedroogde tomaatjes kappertjes, 
parmezaanse kaas, sesamdressing en truffelmayonaise)
Maaltijdsalade kip          €12,95
(appel, feta, gerookte kip en diverse soorten groenten)
Maaltijdsalade vegetarisch         €11,95
(balsamico, mozzarella, olijven, tomaat, rode ui en diverse soorten groenten)

Heeft u een voedselallergie of een vraag over een gerecht, meldt of vraag het ons gerust. 
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Fingerfood.
Broodplank met diverse smeersels       €6,95
(kruidenboter, tomatentapenade, olijfolie en aiolie)

Ambachtelijke bitterballen        €6,95
(8 stuks)

Mix garnituur          €6,95
(16 stuks)

Nacho’s          €8,50
(cheddarkaas, peperoni, paprika, bos- ui & quacamole en jalapeno saus )

Luxe fingerfood plank voor 2 personen      €19,95
(kaaskroketjes, vleesspiesje, bitterballen, 
inktvisringen, krokante scampi’s, olijven, stokbrood, kaasblokjes)

Heeft u een voedselallergie of een vraag over een gerecht, meldt of vraag het ons gerust. 
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Voorgerechten.
Soepen:
Huisgemaakte garnalenbisque met hollandse garnaaltjes     €8,95
Huisgemaakte tomatensoep met een peterselieroom      €5,95
Soep van de dag           €5,95
Gazpacho 
(Spaans koud gerecht van tomaat, rauwe groenten en kruiden & seizoensgebonden)    €5,95

Oesters: 
Oesters rauw
(3 stuks met een vinaigrette)          €6,95
Oesters gegratineerd  
( Parmezaanse kaas en fijngehakte peterselie)        €7,95

Carpaccio            
(sesamolie, zongedroogde tomaatjes, 
pijnboompitten, parmesan en truffelmayonaise)         €9,95

Vitello Tonato
(dun gesneden kalfsfricandeau, tonijnmayonaise, 
rucola, kappertjes en zongedroogde tomaatjes)        €10,95

Taartje van vis
(makreel, zalm en krokante scampi’s)         €9,95

Garnalencocktail           €13,95

Heeft u een voedselallergie of een vraag over een gerecht, meldt of vraag het ons gerust. 
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Hoofdgerechten 

Vleesgerechten:

Kogelbiefstuk black angus          €19, 95

Rib- eye don Pedro           €22, 95

Entrecote dry age           €31, 95
(350 a 400 gr)         

Varkenshaasmedaillons          €19,95
(ingerold met Zeeuws spek en champignon roomsaus)

Lamsschenkel          €19,95

Gepaneerde schnitzel          €16,95

Gepaneerde schnitzel Casco         €18,95
(roomkaas, tomaat, spek en rucola)

Mix grill           €19,95
(varkenshaas, kogelbiefstuk, kalkoenoester, hamburger, speklapje)

Visgerechten:

Zalmfilet met dillesaus         €18,95

Slibtong met remouladesaus        €20,95

Wilde gamba pil pil          €19,95

Kabeljauwhaas           €19,95
(gemarineerd met citroengras en limoen)

Heeft u een voedselallergie of een vraag over een gerecht, meldt of vraag het ons gerust. 
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Vegetarische gerechten:

Vegetarische hartige taart met brocolli, brie en honing     €15,95

Pasta All’ arrabbiata met diverse groenten      €15,95

Voor onze kleine gasten:

Friet met kroket, frikandel of knakworst        €6,50

Friet met vissticks          €6,95

Friet met biefstuk spiesje         €7,95

Farfalle pasta met tomatensaus         €8,95

Sauzen:

Champignonsaus, pepersaus, stroganoffsaus, bearnaisesaus    €1,50
Gebakken champignons         €2.95

Heeft u een voedselallergie of een vraag over een gerecht, meldt of vraag het ons gerust. 
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Nagerechten
Walnotenijs met slagroom en een Zeeuwse babbelaarlikeur     €8,95

Dame negra met frambozen        €6,95

Yoghurt ijs met ananas en munt         €6,95

Vers fruit met roomijs en slagroom        €6,95

Creme brulee met cointreau, witte chocolade en vanille ijs    €8,95

Kinderijsje           €3,95

Kaasplankje           €9,95
(selectie kazen van de chef met een witte port, 
een rode port en een tien jaar gerijpte port)

Heeft u een voedselallergie of een vraag over een gerecht, meldt of vraag het ons gerust. 


