
Voorgerechten 
Soepen
Huisgemaakte kreeftensoep       €9.95
Huisgemaakte ossenstaartsoep     €6.45 

Carpaccio gesneden van de ossenhaas    €11.95
tru�elmayonaise |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       €14.95 
Hollandse garnalen | sla | cocktailsaus, ei

Gravad lachs carpaccio      €14.95
mierikswortelcreme | rucola | kappertjes | cherry tomaat  

Eigengemaakte garnalenkroketjes | 2 stuks    €10.95

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 



Hoofdgerechten 
Vleesgerechten
Ribeye grassfed Don Pedro      €24.95 
Biefstuk van de haas (Clare valley)       €27.95
Flat Iron steak Don Pedro | Geserveerd met Ketjapsaus   €24.95
Mix grill de luxe        €24.95
| Kogelbiefstukje | Ossenhaasspiesje | hertenbiefstuk | zwijn-biefstuk | Kalkoen cordonbleu  
Hertenbiefstuk | gran veneursaus     €24.95

Sauzen en supplementen
Champignonroomsaus, pepersaus, strogano�saus   € 1.95
Ganzenlever 50 gram       € 5.95
Gebakken Champignons      € 2.95

Visgerechten
Zalm�let met peterselie-macadamia kruidenkoerstje  €21.95
Zeebaars�let met cherry tomaatjes en spinazie   €24.75

Al onze gerechten worden geserveerd met aardappelkroketjes, frites en 
heerlijke groenten.

Vegetarische gerechten
Quiche geitenkaas tomaat | Wokgroenten, pijnboompitjes  €21.95

Voor onze kleine gasten t/m 12 jaar 
Kids kip-saté | Satesaus | kroepoek | frites     €10.95
Kids biefstukje | haasbiefstuk | frites | appelcompote   €13.95



Desserts 
Grand kerst dessert       € 14.95
Witte chocolade | cheesecake | brownies | appel crumble
Crème brûlée met cranberry’s en amaretto    € 10.95
Dame blanche        € 7.95
Vanille-ijs | Warme Chocoladesaus | Slagroom    
Kaasplankje        €10.95
Selectie Zeeuwse kazen van de chef geserveerd met witte, rode en een 10-jarige port 

Kerst-verrassings dessert voor de kleintjes    €7.95 

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

Speciaal voor deze kerst openen wij een mooie �es 
Gigondas van 15 liter!  | per karaf |      € 24.95


