
casco eten & drinken

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

Soepen

Huisgemaakte kreeftensoep          €9.95
Pomodorisoep (basilicumroom en mozzarella)        €6.95
Soep van de dag          €6.25 

 

Rustique brood

Gebakken champignons (geroosterd brood | ui)      €9.95
Twee kaaskroketten           €9.95
Twee vleeskroketten (bourgondiër vlees kroket)      €9.95
Twijfelaar 1 kaaskroket en 1 vleeskroket       €9.95
12 uurtje vlees (bourgondiër kroket | carpaccio | uitsmijtertje | soepje)    €13.95
12 uurtje vis (Zalm van de green egg | garnalenkroket | kreeftensoepje | tonijnsalade)   €15.75
Warm vlees  (kip | champignons en ui)        €12.95
Kogelbiefstuk (jus | uitgebakken spekjes | gebakken ui)      €20.95

     

Huisgemaakte Angus-burger met pancetta 300 gram       €14.95
(100% rund | pancetta uitgebakken | gebakken ui | augurk | tomaat | frites)

Eiergerechten 

Uitsmijter boerenham of kaas         €7.50
Uitsmijter boerenham en kaas         €8.50 
Uitsmijter pancetta (pancetta is italiaans buikspek)      €9.95
Omelet (paprika | ui | prei | tomaat | taugé | champignons)     €8.95

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

Croque-monsieur (ham | kaas | getopt met geraspte kaas)     €7.95
Croque-madame (ham | kaas | getopt met geraspte kaas en spiegeleitje)   €8.95
Croque Chorizo (mozzarella | tapenade | chorizo | rucola)     €8.95

Maaltijdsalades 

Carpaccio (truffel-mayonaise | pittenmix | zongedroogde tomaatjes | parmezaan)  €14.95
Vis (gerookte zalm van de green egg | scampi,s | gegrilde vis | tonijnsalade)    €15.95 
Crispy kip (krokant gebakken kip | pittenmix | croutons | parmezaan)    €13.95
Vegetarische (pasta | olijven | cashewnoten | mozzarella | zongedroogde tomaat)   €12.95

Casco carpaccio large          €14.95
(sesamolie | truffelmayonaise | zongedroogde-tomaatjes | pittenmix | parmezaan | rucola)

Huisgemaakte kreeftensoep, diepgevroren om mee te nemen   per liter €16,00 

Heeft u een voedselallergie of vragen over een gerecht, meldt of vraag het ons gerust. 
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Fingerfood  & More                     
Bourgondische bitterballen van de bourgondiër | 8 stuks |   €8.50
Mix garnituur | 16 stuks |        €7.45 
Kipspiesjes yakitori | 10 stuks |  met tariyakisaus     €7.90
Hot bite 10 stuks met chilisaus        €6.95

Warme nacho’s            €10.95
| chorizo | tomaat | paprika | cheddar kaas | jalapeno | spekjes | guacomole | 

Broodplank de luxe (olijven, kruidenboter, tomaten tapenade, aioli)   €8.50

Tapas 

Kreeftensoepje klein        € 3.95
Gemarineerde olijven        € 3.95
Kaasblokjes         € 4.25
Calamaris | 10 stuks |met alioli       € 5.95
Oesters de luxe | 3 | met parels van gin mandarin    € 7.95 
Kipspiesjes yakitori | 5 stuks | met teryakisaus     € 3.95
Hot bite 5 stuks        € 3.50
Bordje parmaham meloen       € 6.95
Spaanse gehaktballetjes in pittige tomatensaus 8 stuks   € 5.95
Krokante torpedo garnalen met harissa mayonaise | 6 stuks |   € 6.50
Champignon-bitterbal met sriracha saus | 6 stuks |    € 5.95
Vongole kroketjes 6 stuks       € 6.50

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

Huisgemaakte kreeftensoep         €9.95
Huisgemaakte pomodorisoep | basilicumroom en mozzarella |   €6.45 
Soep van de dag         €6.25 

Carpaccio gesneden van de ossenhaas       €11.95
(truffelmayonaise |pittenmix | zongedroogde tomaatjes |parmezaan | kappertjes |rucola)
Op hooi gerookte Ribeye van de green egg       €13.95
(Gebrande hazelnoot | rucola | uitgebakken zeeuwse spekjes | parmezaanse kaas) 
Garnalencocktail (Hollandse garnalen | sla | cocktailsaus, ei )    €12.95 
Gerookte zalm van de green egg (Mierikswortel-crème)    €12.95 
2 Ambachtelijke garnalenkroketjes        € 9.95

Oesters | 3 stuks | 

Naturel met een vinaigrette        €6.95
Oesters de luxe met parels van Gin Mandarin      €7,95
Gegratineerd met oud rotterdam en kruidenboter     €7.95 

Huisgemaakte kreeftensoep, diepgevroren om mee te nemen  per liter €16,00 

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

Ribeye grassfed Don Pedro        €24.95 
Kogelbiefstuk Black Angus        €23.95

Flat Iron steak Don Pedro (Geserveerd met Ketjapsaus)    €24.95

Flat Iron steak is een heerlijk mals stukje rundvlees gesneden van de uitgesplitste sucade!
Waarom Don Pedro zal je vragen? Dat moet je zelf ontdekken. Gemiddeld heeft een rund 2 voetbalvelden om te 
grazen in de voedingsrijke pampa met vele waterbronnen wat resulteert in een fantastische smaak | malsheid | en 
voedingswaarden. Tot slot enkel Angus en Hereford en een mix tussen deze rassen worden geselecteerd voor Don 
Pedro.

    

Mix grill           €21.95
(Kogelbiefstukje | Ossenhaasspiesje | Kalkoensteak | Varkenhaasmedaillon | Kipmedaillon)
Casco schnitzel (Chorizo | Brie | Walnoot | Olijven)     €18.95
Gepaneerde schnitzel         €17.95 

Surf en turf 

Halve kreeft en biefstuk van de haas       €29.95 

Sauzen en supplementen

Champignonroomsaus, pepersaus, stroganoffsaus     € 1.95
Ganzenlever 50 gram         € 5.95
Gebakken Champignons        € 2.95

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

Kabeljauwgratin gegratineerd       €19.95
Zalmfilet met amandelkorstje       €21.95
Gamba’s in kreeftensaus (Saus apart)      €23,95

Surf en durf 

Halve kreeft met gamba,s       €29.95 

Vegetarische gerechten

Caprese uit de oven met gewokte groenten     €17,95
Lasagna vegetarisch (Met Roerbakgroenten geserveerd )   €16,95

Voor onze kleine gasten       t/m 12 jaar 

Pasta met gehaktballetjes in tomatensaus      €7.95
Frites met kipschnitsel gegrilde ananas     €9.95 
Frites met kroket, frikandel of knakworst     €6.95

Heeft u een voedselallergie of vragen over een gerecht, meldt of vraag het ons gerust. 
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Dessert 
Crème brûlée met gemarineerde mango       €8.95 
Rombouts-ijs        (Vanille-ijs overgoten met een tasje espresso)    €7.95 
Dame blanche      (Vanille-ijs, Warme Chocoladesaus, Slagroom)    €7.95   
Kaatje Mossel (Vanille-ijs, Warme Chocoladesaus, Advocaat |Slagroom)   €7.95
Banaan Royal (Banaan | IJs | Chocoladesaus | Slagroom )     €7.95

Coupe vers fruit (vanille-ijs en slagroom)       €6.95

Kaasplankje          €10.95
(Selectie kazen van de chef geserveerd met witte | rode | en een 10-jarige port)

Kinderijsje met slagroom en vers fruit       €4.95 

Vin de dessert 
Muscat de Riversaltes, heerlijke frisse zoete muscaat wijn uit het zuiden van Frankrijk, lekker bij alle desserts. 

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


