
casco eten & drinken

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

Soepen

Huisgemaakte kreeftensoep          €9.95
Uiensoep, stokbroodje gegratineerde kaas       €6.75 
Tomatensoep basilicum-room          €6.75
Vissoep rijk gevuld          €7.75 

 

Rustique brood

Carpaccio            €12.95
Parmezaan, pittenmix, rucola, tomaat, 
truffelmayonaise, kappertjes

Pulled chicken met barbecuesaus en bosuitje       €11.95

Twee bourgondische vleeskroketten         €9.95

Twee garnalen kroketten         €11.95

12 uurtje vlees           €13.95 
Bourgondiër kroket, carpaccio, uitsmijtertje, soepje

12 uurtje vis           €14.95
Garnalen kroket, vissoepje, gerookte zalm, tonijn         

Hamburger bacon cheese         €14.95
100% rund, bacon, barbecuesaus, geroosterde uitjes en frites

Eiergerechten 

Uitsmijter boerenham of kaas         €8.50
Uitsmijter boerenham en kaas         €9.50 
Uitsmijter Zeeuws spek          €9.95
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Lunchkaart
Croques

Croque-monsieur           €7.95
Croque-madam           €8.95

Casco carpaccio large          €14.95
Sesamolie, truffelmayonaise, zongedroogde-tomaatjes, pittenmix,parmezaan, kappertjes 

Maaltijdsalades 

Luxe Tonijn           €16.95
sesam, zongedroogde tomaat, ei, tonijnsalade 
  
Crispy chicken            €14.95
Pittenmix, kipsalade, mozzarella,mosterddressing   

Vegetarische tomaten salade          € 12.95
Groene asperges, ei, witte kaasblokjes, rode biet, quinoa 

Pannenkoeken
Pannenkoek naturel,stroop,marmelade          € 6.75
Pannenkoek Zeeuws spek          € 8.75

Heeft u een voedselallergie of vragen over een gerecht, meldt of vraag het ons gerust. 
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Fingerfood  & More                     
Bourgondische bitterballen 8 stuks         €8.95 
Mix garnituur 16 stuks           €7.95 
Vlammetjes  10 stuks          €6.95

Nacho’s met:
Pulled chicken, kaas, barbecuesaus, jalapeño       €9.95
( word niet geserveerd tussen 17.30 en 21.00 )   

Broodplank de luxe           €8.50
olijfolie, kruidenboter tapenade, roomkaas, alioli  

Tapas 

Kreeftensoepje klein           € 4.95
Tomatensoepje klein           € 3.95
Kaasloempia,s mini 10 stuks          € 5.95 
Groente loempia,s 8 stuks          € 3.95  
Pimientos de padrón           € 4.95 
(spaanse pepers die niet heet zijn) 
Calamaris  10 stuks           € 5.95
Kipspiesjes yakitori 6 stuks          € 5.95
Chorizo-kroketjes 6 stuks          € 5.95
Krokante torpedo garnalen 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
Uiensoep           €6.75 
Tomatensoep met basilicumroom        €6.75
Vissoep rijk gevuld            €7.75 

Carpaccio tonijn          €12.95
Sojadressing,rucola,avocado,wasabi-mayonaise, pittenmix  
Carpaccio gesneden van de ossenhaas        €12.95
Truffelmayonaise, pittenmix, zongedroogde tomaatjes, parmezaan, kappertjes, rucola 
Tonijn-cocktail            €12.50
Acacia-dressing, wasabi-mayonaise, sesamzaad, tomaat
Garnalencocktail           €14.50
Hollandse garnalen, sla, cocktailsaus, eisalade 
 
Garnalenkroketjes met cocktailsaus        €12.95

Oesters 3 stuks           €6.95
naturel met een vinaigrette      
Oesters 3 stuks de luxe          €9.25
met parels van Gin mandarin, kaaskletskop tonijn   
Gegratineerd 3 stuks          €8.95
Oud rotterdam en kruidenboter   

Heeft u een voedselallergie of vragen over een gerecht, meldt of vraag het ons gerust. 
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Hoofdgerechten 
Vleesgerechten
Kogelbiefstuk Black Angus         €25.95
Hertenbiefstuk met grand veneursaus        €24.95

Flat Iron steak Don Pedro          €24.95
Geserveerd met Ketjapsaus    
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 voedings-
waarden.Tot slot enkel Angus en Hereford en een mix tussen deze rassen worden geselecteerd voor Don Pedro.

Mix grill            €22.95
Kogelbiefstukje, mix spiesje, kalkoensteak, kipmedaillon varkenhaasmedaillon  

Wiener-kalkoen schnitzel           €17.95
Varkenshaas saté jumbo         €17,95

Sauzen en supplementen
Champignonroomsaus, pepersaus        €1.95
stroganoffsaus, pesto rossosaus
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
Kabeljauwhaas met mosterdsaus         €24.95
Sliptong met ravigottesaus         €22.95
Zeebaars met amandelschaafsel         €22.50
Vismix-grill           €22.95

Vegetarische gerechten
Tagliatella-spinazie gewokte groenten        €16.95
Ravioli ricotta spinazie met basilicumroom       €17.95 

Voor onze kleine gasten t/m 12 jaar 
Twisters met krokante kip         €8.95 
Frites met Schnitzeltje          €8.95 
Frites met kroket 0f frikandel          €6.95
Deze gerechten worden geserveerd met appelmoes en mayonaise 

Heeft u een voedselallergie of vragen over een gerecht, meldt of vraag het ons gerust. 
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Dessert 
Gevulde soesjes           €8.95
Vanille-ijs, salted caramel, slagroom   

Tartelette peer           €8.95
Walnoten-ijs, amandelen, slagroom 

Hemelse modder           €6.95 
Leuntje en Merien crumble, chocolademousse, slagroom        
       
Dame blanche            €7.95
Vanille-ijs, warme chocoladesaus, slagroom     

Kaasplankje           €11.95
Geserveerd met witte, rode en een 10-jarige port 
Selectie kazen van de chef  

Kinderijsje met vruchten en slagroom        €4.95 

Koffie specialiteiten
Spaanse Co�ee licor 34 of tia maria        € 6.95 
French Co�ee Gran Marnier          € 6.95
Italiaanse Co�e Disaronno          € 6.95
Bailys Co�ee           € 6.95
Chou�e Co�ee           € 6.95
Irisch Co�ee Jameson          € 6.95

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


