Lunch
Tot 17:00 uur

Boerenbrood wit of bruin
Luxe broodjes

Salade’s

Carpaccio
€10,00
Carpaccio
€10,00
Pittenmix, Parmezaanse kaas,

Geitenkaas

Pijnboompitten, Parmezaanse kaas,
spekjes en pestomayo
spekjes en basilicum olie

Flakkeese vissalade €14,50

Gerookte zalm€10,00
Gerookte
zalm
€10,00
Kappertjes, rode ui en een
Gezond
Gezond

€8,50
€8,50

Ham, kaas, sla, tomaat, komkommer,
Ham, kaas, sla, tomaat, komkommer,
Honingmosterdsaus en een eitje
Honingmosterdsaus

Tonijn
€9,50
Tonijn
€9,50
Tonijnsalade, kappertjes, paprika, rode ui
Tonijnsalade, kappertjes, paprika en
en Kruiden
Kruiden

Brie
€8,50
Brie
€9,50
Brie, walnoten, honing en rucola
Brie, walnoten, honing en rucola

Club sandwiches
Gerookte kip

€10,00

Gerookte kip, ei, komkommer, tomaat,
sla en caeser dressing

Vis

€11,00

Gerookte zalm, tonijn, tomaat,
komkommer, sla en mierikswortelsaus

12 uurtje
Vlees

€12,00

Tomatensoepje, broodje carpaccio en
een vleeskroket

Vis

€12,50

Vissoepje, broodje gerookte zalm en
garnalenkroketjes

Grilled sandwich
Gerookte kip

€9,50

Gerookte ribeye

€ 11,50

Brie

€9,50

Gerookte kip, salade, komkommer, mix
van bessen en een kruidenspread
Gerookte ribeye, truffelsaus, rucola en
pittenmix
Brie, peer, appelstroopdressing en
frisse salade

Diverse soorten dagverse vis, schaal en
schelpdieren

Restaurant pannetjes

Kappertjes, rode ui en mosterd-dilleagie
mierikswortelsaus
Saus

€10,00

Jonge geitenkaas, honing, pittenmix

Ceasar salad

€10,50

Gerookte kip, salade, Parmezaanse
kaas, tomaat, ei, croutons en ceasar
dressing

Ei gerechten
Uitsmijter pannetje €8,50
Ei, ham, kaas, salade en friet

Omelet naturel
Omelet speciaal

€7,00
€9,00

Omelet garnalen

€12,50

Ham, kaas en champignons
Stellendamse garnalen

Tosti’s
Ham en kaas
Hawaï

€3,50
€4.50

Boeren tosti

€6,00

Tosti mediterrane

€6,50

Kaas, ham en ananas
Bruinbrood, ham, kaas en gebakken ei
Geitenkaas, peer en balsamicostroop

Soepen
€7,50
Verse vissoep
€6,00
Tomatensoep
€6,50
Soep van de dag
Won ton soep €7,50

Lunch
Tot 17:00 uur

Borreluur

Ook erg lekker…

Bitterballen 8st.
Bittergarnituur 8st.
Breekbrood

€8,00
Toast champignons €8,50

Champignons, uit, spekjes gebakken
met kruidenboter (ook vegetarisch)

dagprijs

Kroketten

€7,50

Stelendamse garnalen, romige
cocktailsaus en verse salade
2 kroketten met brood en mosterd

Pannenkoeken
Naturel
Spek
Kaas
Kaas en spek
Appel en kaneel
Poffertjes

€6,00
€8,00
€8,00
€9,00
€8,00
€4,50

Plateservice
Geserveerd met friet en salade

Kipsaté (300 gram)

€14,50

Met satésaus, kroepoek en atjar

Medaillons

€14,50

Varkenshaas, paprika, ui, champignons

Hamburger pannetje €15,00
Kaas, ui, tomaat, ei en een broodje

Cordon blue

€15,00

Met ham en kaas

Kibbeling

€14,50

Fish and chips met ravigotesaus

Gebakken mosselen €13,00
Met paprika en ui

Calamares

€14,50

Inktvisringen met knoflooksaus

Scholfilet

€15,00

Met viskruiden en ravigotesaus

Met aioli, tapenade en olijfolie

Restaurant pannetjes

Broodje garnalen

€4,50
€5,00
€8,00

Kaasstengels
Pannetjes borrel

€6,00
€14,50

Creatie van diverse wisselende hapjes

Dim sum

€12,50

Mix van diverse oosterse hapjes

Oesters 6 st.

€15,00

(Indien voorradig) Zeeuws genot!

Flammkuchen
Flammkuchen is een specialiteit uit de
Elzas. Deze bestaat uit een dunne
bladerdeegbodem, met een spread van
zure room, crème fraîche en de
traditionele kruidenmix uit de Elzas.
Heerlijk voor bij de borrel, maar
uiteraard ook een heerlijk gerecht voor
de lunch of als diner. De flammkuchen
kunnen worden belegd met allerlei
verschillende toppings:

Traditioneel

€9,50

Zalm

€11,00

Paddenstoelen

€10,00

Rode ui, spekjes en rucola
Rode ui, zalm, kappertjes en rucola
Bospaddenstoelen, Provençaalse
kruiden rode ui en rucola

Blauw ader kaas

€10,50

Geitenkaas

€10,00

Blauw kaas, rode ui, peer en rucola
Geitenkaas, rode ui, biet, balasamico en
rucola

Tonijn

€11,00

Carpaccio

€10,00

Rode ui, tonijn, kappertjes, rucola
Carpaccio, truffelsaus, rucola, rode ui en
pittenmix

Mosselen

€10,00

Rode ui, mosselen, paprika en rucola

