Lieve gast,
Wat fijn dat wij u weer mogen verwelkomen op ons terras!
Vanwege de corona maatregelen hebben wij ons restaurant
omgetoverd en verzorgen wij alles doormiddel van een bestel en
afhaal concept.
Uiteraard zullen wij uw bestelling nog met evenveel liefde en
zorg voor u bereiden.

Hoe het werkt?
U kunt uw keuze maken uit deze menukaart.
U noteert zelf uw bestelling
(tip, gebruik de notitiefunctie in uw telefoon).
één persoon per gezelschap mag de bestelling plaatsen aan onze
bestelbalie in het restaurant. Van de service tafel kunt u
bestek, rietjes etc. meenemen.
U krijgt een buzzer mee, als uw bestelling klaar is gaat
de buzzer trillen.
één persoon per gezelschap mag de bestelling ophalen bij de
afhaalbalie in ons restaurant. Gebruikt servieswerk etc. mag u
laten staan op tafel of op één van de afruimtafels plaatsen. Wij
zullen dit verder opruimen.

Drinken
Warme dranken:

IJskoffie

Koffie / thee

€2,30

IJskoffie

€ 4,75

Cappuccino

€2,60

Frozen chocolate

€ 4,75

Latte macchiato

€2,85

Espresso

€2,30

Bieren

Koffie verkeerd

€2,60

Jupiler

€2,80

Warme chocolademelk

€2,30

Heineken

€2,35

Warme chocolademelk met

€2,80

Hoegaarden witbier

€3,95

Liefmans fruitesse

€4,00

Radler

€3,50

Radler 0.0 %

€3,50

Jupiler 0.0%

€2,35

slagroom
Koude dranken
Cola, cola zero, sinas, 7-up

€2,30

Jus d‘orange, appelsap

€2,10

Chaudfontaine rood /blauw

€2,30

Zeeuwse bieren

Cassis, tonic, bitter lemon

€2,30

Bonifacius:

Ice-tea:lemon, green, peache

€2,60

dubbel of tripel

Rivella light

€2,95

Dutch Bargain:

Fristi, chocomel

€2,75

SeaWise/Zeeuws Blond

€5,75

Zeeuwse Zon appelsap

€2,95

Tripel

€5,75

Kan siroop

€3,50

Imperial Pale Ale

€6,75

Smoothies

Wijn

Aardbei & banaan

€ 5,00

flesje wijn 187 ml

Spinazie, ananas, banaan,

€ 5,00

(rood, wit en rosé)

mango

€5,75

€4,95

Eten
Chips, snoep en ijsjes

Kinderpannenkoeken

Zakje chips / popcorn

€ 1,10

(inclusief verrassing) :

Zakje snoep

€ 1,10

Aap (met Nutella)

Verpakte ijsjes vanaf

€ 1,10

Kameleon

Voor bij de koffie:

€6,75

(met snoepjes en jam)

€7,50

T-Rex (met spek)

€8,50

Appelgebak

€2,85

Muis (met kaas)

€8,25

Appelgebak met slagroom

€3,35

Rups (met appel)

€7,50

Muffin choco of blueberry

€2,85

Mier (met suiker &

€5,95

Donut (diverse soorten)

€2,85

stroop)

Kinderbox :

Voor bij de borrel:
Bitterballen proeverij

€10,50

€5,95

kroket, frikandel,

Assortiment ambachtelijke

kipnuggets of kaassoufflé,

bitterballen (rundvlees,

frietjes, mayonaise,

cheddar kaas, Zeeuws spek

appelmoes en een

& scampi/knoflook)

verrassing

8 stuks
Zoete Pannenkoeken :
Bitterballen of Gemengde

Poedersuiker & stroop

€5,95

snackjes

Appel

€7,50

Appel/kaneelsuiker/rozijnen

€9,00

8 stuks

€5,95

12 stuks

€8,95

Hartige Pannenkoeken :

Wit/meergranen broodje:

Kaas

€8,25

Gezond

Spek

€8,50

(ham/kaas/ei/salade)

Ham

€8,50

Lauw warme Geitenkaas

Spek/kaas

€9,50

honing en walnoten

Ham/kaas

€9,50

Wrap gerookte zalm,

Spek/kaas/appel

€10,75

komkommer & kruidenkaas

Geitenkaas/honing/walnoten

€13,50

Zalm/roomkaas/bosui

€14,75

Soepen

garnalenkroket met frietjes

(met brood en boter) :

of brood
€5,50

Tomatensoep met room

€5,50

€9,75
€9,75

Warme gerechten:
2 x ambachtelijke

Soep van de dag

€6,75

2 x ambachtelijke

€12,75

€8,00

rundvleeskroket met
Maaltijdsalades

frietjes of brood

(met brood en boter):
geitenkaas, spek & walnoot

€13,75

Grootmoeders kipschnitzel

gerookte zalm, komkommer

€13,75

met frietjes

en pijnboompitten

€11,50

