Voorgerechten
Belgische uiensoep (v)
€5,50

Gemaakt met donker bier

Soep van de dag (v)
Vraag de bediening

€5,50

Carpaccio van het rund met pesto, oude kaas
en pijnboompitjes

€9,75

Zalm carpaccio met guacamole, dille dressing
en kappertjes

€9,75

Gamba’s al ajillo, gebakken in chorizo
en knoflook

€12,50

3 mini loempia’s met diverse vullingen
(ook Vega mogelijk

Salades (klein en groot)
Geitenkaas salade
€ 7.75
met gekarameliseerde appeltjes en walnoten

€ 12,75

Gerookte zalm salade
€ 8,75
met kappertjes, rode ui en dille dressing

€ 13,75

Hete kip salade
Licht pittige kippendijen met bosui

€ 13,75*

€ 8,75

Hollandsche salade Oude kaas
€ 8,met spek, appel, noten en balsamico dressing

€ 13,-

Gamba salade
€ 11,€ 15,in knoflook gebakken garnalen met dille dressing

Hoofdgerechten (vlees)
Spareribs

€18,50
€14,50

Schnitzel

€15,-

(normaal)
(klein)
Keuze uit verschillende smaken: BBQ, Knoflook of pikant.
Geserveerd met friet.

Vers gepaneerde varkens-lende met
Champignonroomsaus en friet

Gekonfijte bierkip

€15,-

Halve kip langzaam gekonfijt in Paix Dieu bier
met friet en appelmoes

Kipsaté

€14,-

Kipsaté met kroepoek en atjar, geserveerd met
pindasaus en friet

Sukade van black Angus

€15,-

Oudhollandse sukade met een jus van Texels
stormbok, geserveerd met gekookte aardappels
en appelmoes

Stoofpotje

€11,-

Stoofpotje met rode kool en friet of aardappel

Hamburger

€13,75

Van 100% rund met cheddar en bacon
Geserveerd met frietjes (Glutenvrij brood + € 0,50)

Stamppot van dag

€12,50

Wij vertellen u graag wat we voor u gestampt hebben vandaag!

Biefstuk

€16,50

In roomboter gebakken met uitjes en champignons

De Zeekoe
Ons biefstukje met gamba’s gebakken in knoflook en chorizo

€21,50

Hollandsche leeuw tip!
Hollandsche aardappeltafel (min 2 pers.)

á €19,50

Combinatie van sukade en stoofvlees, gekookte aardappeltjes, en heerlijke
seizoens-stamppot met spek en rookworst.

Hoofdgerechten (vis)
Fish & Chips
Kibbeling gemaakt met Paix Dieu bierbeslag,
geserveerd met frietjes en salade

€13,50

Sliptong (ook glutenvrij zn.)
3 tongetjes gebakken in roomboter, geserveerd met
salade en remoulade saus

€18,75

Vangst van de dag

(wisselende prijs)

Pasta met gamba’s
Verse spaghetti met gamba’s en pesto saus

€16,50

Vegetarische gerechten
Noten pasta
Verse spaghetti met noten en een pesto-roomsaus

€12,50

Vegetarische hamburger
Met cheddarkaas, smokey bbq saus, salade en friet

€13,50

Bellini’s
Oost Europese pannenkoek met verschillende groenten

€13,50

Vegetarische stamppot
Wij vertellen u graag wat we voor u gestampt hebben!

€12,50

