Food & drinks

FRISDRANKEN & WATERS
Frisdranken
Coca Cola
Coca Cola Zero
Fanta Orange
Sprite
Cassis
Tonic
Bitter Lemon
Rivella
Ginger Ale
Fuze Tea
Fuze Tea Green
Apfelschorle
Fristi
Chocomel
Appelsap
Tomatensap
Ananassap
Jus d'orange
Siroop glas/karaf

Waters
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
3,20
2,70
2,70
3,00
2,70
2,70
3,70
1,50/3,80

Chaudfontaine Blauw
Chaudfontaine Blauw 0,75 L
Chaudfontaine Rood
Chaudfontaine Rood 0,75 L

2,30
5,50
2,30
5,50

Karaf vers fruitwater
Munt/komkommer
Gember/citroen
Aardbei/sinaasappel

4,50
4,50
4,50
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WARME DRANKEN
Warme dranken
Koffie
Cappuccino
Espresso
Dubbele espresso
Koffie verkeerd
Latte macchiato
Flat white
Espresso macchiato
Decafe
Thee met een keuze uit:

2,60
2,90
2,60
4,50
3,10
3,10
3,10
2,50
2,60
2,50

-English blend
-Bosvruchten
-Rooibos
-Green tea Senacha & Matcha
-Green tea Lemon
-Earl grey

Verse muntthee
Verse gemberthee
Warme chocomel
Warme chocomel met slagroom
Warme chocomel met rum
Glühwein
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Speciale koffies
Irish (Jameson)
French (Grand Marnier)
Italian (Amaretto)
Spanish (Tia Maria)
Zeeuwse koffie (Boluslikeur)
Koffie DOM (Dom Benedictine)

6,80
6,80
6,80
6,80
6,80
6,80

Ijskoffie met een keuze uit:

4,20

karamel - hazelnoot - vanille

3,50
3,50
3,00
3,50
5,00
3,50

COCKTAILS
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Classics

Trendy

Hugo - 6,50

De Horizon - 11,50

Hugo Kafer Aperitivo

Gin, tequila, vodka, grenadine, limoensap, sinaasappelsap en
passievrucht sap

Aperol Spritz glas/karaf - 6,50/26,50
Cava, soda en Aperol

De Zeeuwse Kust - 10,00

Zeeuwse Spritz - 7,50

Vodka, rum, grenadine en passievrucht sap

Cava, gin en soda

Pornstar martini - 11,00

Sangria rood glas/karaf - 6,50/26,50
Sangria met fruit
Sex on the beach - 9,00

Vanille vodka, passievrucht en limoen

Vodka, peach tree, sinaasappelsap en cranberry sap

Tequila sunrise - 9,00
Tequila, sinaasappelsap en grenadine

Pina colada - 9,00
Rum, malibu, ananassap en cream

Daiquiri - 9,00

Espresso martini - 11,00
Vodka, koffielikeur en espresso

Beach flower - 9,00
Peachtree, sinaasappelsap, limoensap en grenadine

Ibiza breeze - 9,00
Vodka, sinaasappelsap en passievrucht

Peachmo-politan - 10,00
Vodka, peachtree, limoensap en cranberry sap

Rum en limoensap

Mojito

Heavy

Mojito - 9,00

Long island iced tea - 14,00

Rum, suiker, soda, limoensap en munt

Rum, gin, vodka, tequila, limoensap en cola

Passion mojito - 9,50

Gin fizz - 13,00

Rum, suiker, soda, limoensap, munt en passievrucht sap

Gin, suiker, soda en limoensap

Strawberry mojito - 9,50

Hurricane - 11,00

Rum, suiker, soda, limoensap, munt en aardbei

Rum, passievrucht sap, limoensap, sinaasappelsap en grenadine

GIN TONICS
Hendricks
Schodu
Damrak
Pink Gordon
Strandwachter
Kustwachter

9,00
9,50
9,50
9,50
11,50
11,50

MOCKTAILS
Hugo 0.0 - 5,70

Hugo Kafer Aperitivo 0.0%

Virgin Mojito - 6,50
Suiker, soda en limoensap

Virgin Mojito passion - 6,50
Suiker, soda, limoensap en passievrucht

Safe sex on the beach - 7,50
Cranberrysap, sinaasappelsap en
passievrucht
Coco's kiss - 7,50
Passievruchtsap en kokosnoot
cream
Frutitutti - 7,50
Sinaasappelsap, cranberrysap en
passievrucht sap
Freshly sour - 7,50
Soda, cranberry sap en limoensap
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BIEREN
Bieren van de tap
Heineken 0,25L
Heineken 0,5L
Sneeuwwitje 0,25L
Sneeuwwitje 0,5L

2,90
5,70
3,20
5,90

Bieren uit de fles
Amstel Radler
Affligem Wit
Affligem Dubbel
Brand Weizen
Duvel
Desperados
Liefmans Fruitesse

3,50
4,50
4,50
4,50
4,50
5,00
4,10

0.0 Bieren
Heineken 0.0
Amstel Radler 0.0
Affligem Blond 0.0
Brand Weizen 0.0

3,50
3,60
3,60
3,60

Benieuwd naar de wisseltap?
De bediening weet er meer van!

DE MAGISTRAAT BIEREN
Bieren van de tap

Bieren uit de fles

De Heemraad - Witbier - 4,8% - 3,90/6,20

De Dijkgraaf - Lager - 5% - 3,00

Witter dan wit. Dat is De Heemraad. Gebrouwen met gerste-,
tarwe- en havermout waardoor dit bier zijn witte, lichttroebele
kleur krijgt. Koriander en sinaasappelschil geven hem een frisse
kruidigheid.

Hij let al eeuwen op het water. Maar nu mag jij er even op
passen. Een lekker frisse, Tsjechische stijl lager, maar jij mag pils
zeggen!

De Waarsman - Weizen - 5,4% - 3,90/6,20
De Waarsman. Volgens het Reinheitsgebot gebrouwen met
tarwe en gerstemout, water, hop en gist. En niets anders.
Heerlijk zacht en verfrissend. Koud drinken natuurlijk!

De Dochter van de Burgemeester - Blond - 5,9% - 4,40
Een blondje maar niet al te blond. Gemaakt met o.a. Cara mout
waardoor ze iets kleurt en lekker moutig smaakt. Niet al te veel
alcohol, zodat ze je niet direct de kop gek maakt.

De Dikke Prins - IPA - 5,5% - 4,60
Door met een mooie hoeveelheid Citra en Mosaic hop deze IPA
te droog-hoppen, krijgt hij heerlijke aroma’s van fruit en
bloemen. Een lekker bittertje maakt hem helemaal af. Lekker
doordrinkbaar!

De Diefhenker- Dubbel - 7,3% - 4,80
Een donker en doordrinkbaar bier. Heerlijke aromas van de
mouten en gedroogd fruit worden gevolgd door een fijne,
lichtzoete, smaak. Volmondig, maar niet te zwaar.

Moeilijk kiezen?
Bestel het
Magistraat proe
fplankje met 5
heerlijke biertjes
voor maar 9,95
!

De Scheepstimmerman - Tripel - 9,5% - 5,00
Maar liefst 9,5% alcohol maakt dit een hele stevige tripel. We
maken hem zo stevig omdat deze tripel regelmatig wordt
gelagerd in eikenhouten vaten. Als Scheepstimmerman gaat hij
erin en hij komt er maanden later als Tsar Peter weer uit.

De Dienstmeid van de Rijksontvanger - Fruitbier - 6,9% 4,80
Dit fruitbier is lichtzoet, bevat geel fruit en heeft een zachte
smaak en geur van hop. Doe er een scheut bruiswater bij om
hem lichter te maken. Natuurlijk koud drinken!

De Vuurboeter - Barleywine - 12,5% - 5,90
De Vuurboeter is een Engelse stijl barleywine. Volle moutigheid,
mooi complexe smaken en hoog maar verfijn qua alcohol.

De Pikjongen - Imperial Stout - 11,5% - 5,50
Regelmatig stoppen we De Pikjongen in ex-spirit vaten, om
daar na een periode van rust, met nog meer smaak uit te komen
als onderdeel van The Cooper's Dream Series.

The Cooper's Dream Series
Voor deze bieren worden er bijna altijd ex-spirit vaten gebruikt.
Er is een beperkte voorraad van deze bieren. Vraag aan de
bediening welke er beschikbaar zijn.

WIJNEN

Witte wijnen

Huiswijnen
Deze wijnen zijn te bestellen per glas,
karaf 0,5L en karaf 1L.

Per glas
Per karaf 0,5L
Per karaf 1L

4,00
12,00
22,00

Huiswijn Merlot - Frankrijk - Pays d'oc
Vol - Soepel - Rood fruit
Huiswijn Sauvignon Blanc - Spanje
Fruitig - Fris - Elegant
Huiswijn Pinot Grigio - Argentinië - San Juan
Kruidig - Fris - Zacht
Huiswijn Rosé - Frankrijk- Pays d'oc
Fruitig - Vol - Zacht
Huiswijn wit zoet - Duitsland - Moezel
Fris - Mildzoet - Geel fruit

Cava
Clos Amador - Penedès - Spanje
Cava per glas
Cava per fles

4,75
28,50

Champagne
René Schloesser, Brut - Frankrijk
39,90
Fles van 37,5 cl
64,50
Fles van 75 cl

Farina Pinot Grigio - Italië - Veneto
Zacht - Droog - Rijp
Portillo Chardonnay - Argentinië - Mendoza
Fruitig - Sappig - Vol
l’Abeille, Picpoul de Pinet - Frankrijk Languedoc Roussillon Fris - Pittig - Ziltig
Allan Scott Sauvignon Blanc - Nieuw Zeeland Marlborough Fris - Fruitig - vol

24,50
24,50
27,95
29,50

Rosé wijnen
Orce Rosado - Spanje - La Mancha
Floraal - Fris - Fruitig
Miraval - Frankrijk - Provance
Fris - Sappig - Aromatisch

24,50
47,95

Rode wijnen
Principe De Viana Crianza Limitada - Spanje Navarra Krachtig - Elegant - Fruitig
Farina Valpolicella Superiore - Italië - Veneto
Zacht - Droog - Rijp
Salentein Malbec - Argentinië - Mendoza
Intens - Fruitig - Rijp

26,50
27,50
34,50

Dessertwijn
Martinez Saez Moscatel - Spanje - La Mancha
Zoet - Fruitig - Rond
Per glas
Per fles

4,75
28,50

STERKE DRANKEN
Bitters
Ketel 1 Jonge Jenever
Bokma Oude Jenever
Jägermeister
Schrobbelèr
Jutterbitter
Ramazzotti

Likeuren
2,80
2,80
3,10
3,10
3,10
3,10

Whiskey
Jim Beam Bourbon
Jameson
Glenfiddich
Jack Daniel’s
Johnnie Walker Red Label
Johnnie Walker Black Label
Ballantine’s

5,20
5,45
5,45
5,45
5,45
5,45
6,20

Rum, Tequila & Vodka
Bacardi Rum
Sauza Tequila Blanco
Absolut Vodka

4,70
4,70
4,70

Tia Maria
Baileys
Grand Marnier
Licor 43
Disaronno
Cointreau
Dom Benedictine
Limoncello
Sambuca
Passoa
Malibu
Coebergh

Aperitief
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80

Martini Rood
Martini Wit
Port Kopke Wit
Port Kopke Ruby
Campari
Pernod
Ricard
Kir
Kir Royal

3,60
3,60
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
5,10
6,60

Cognac & Brandy
Calvados
5,70
Cles Des Ducs Armagnac 6,20
Courvoisier VS
6,70
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BORREL

Te bestellen van
12:00 uur tot 21:00 uur

Breekbrood met aioli en olijven (V) 8,00
Tafelbrood met aioli en olijven

Bittergarnituur 16 /24 stuks 13,00/16,00
Verschillende mini snacks geserveerd met bijpassende sauzen

Bittergarnituur vegan 8 stuks 13,00
Beefless/prokless samosa, wontos , spring rolls en gyoza

Vleesbitterballen 8 stuks 9,50
Bitterballen met rundvlees geserveerd met mosterd

Kipkrokantjes 8 stuks 10,00
Kipfilet in een krokant jasje geserveerd met chilisaus

Inktvisringen 10 stuks 7,00
Gefrituurde inktvisringen geserveerd met chilisaus

Kaasplateau (V) 14,00
Verschillende soorten kazen met chutney en desembrood

Kaastengels (V) 9,50
Kaasloempia gevuld met romige jonge kaas

Garnalenbitterballen 8 stuks 12,50
Op basis van garnalenbisque, gepaneerd met panko

Seaweedkroketjes 8 stuks (V) 11,00
Ragout van kokosmelk en kombu met nori en wakame

Bospaddenstoelen kroketjes 8 stuks (V) 11,00
Winters kroketje gevuld met ragout van bospaddenstoelen

Tapasplank vanaf 2 personen 17,50 p.p.
Breekbrood, olijven, fuet, brie, carpaccio, gerookte zalm, mini burger,
bospaddenstoelensoepje, kipspies en verschillende snacks.
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LUNCH

Te bestellen van
12:00 uur tot 16:00 uur

Flatbread

Wraps

Op steen gebakken Italiaanse flatbread, heerlijk knapperig van
buiten en zacht vanbinnen.

Gerookte kip 12,00
Met gebakken bacon, tomaat, komkommer, appel, little gem
en mayonaise.

Geitenkaas (V) 11,50
Met honing gezoete geitenkaas, tomaat, rucola en walnoten.

Carpaccio 12,00
Met little gem, truffelmayonaise, noten en Parmezaanse kaas.

Gerookte zalm 12,00
Roomkaas, rode ui ringen, kappertjes, jonge bladsla en
limoenmayonaise.

Warme lunchgerechten

Carpaccio 12,00

Kippendij 12,50

Rundercarpaccio, pesto, zonnebloempitten, little gem en
truffelkaas.

Malse kippendij, rode paprika, rode ui, champignons en little
gem. Geserveerd op Italiaans flatbread.

Rundvlees kroketten 11,00

Pannenkoeken
Kinderpannenkoek naturel (V) 7,00
Pannenkoek naturel (V) 8,00
Pannenkoek kaas (V) 8,50
Pannenkoek ham en kaas 9,00
Pannenkoek spek 9,00
Pannenkoek spek en kaas 9,50
Pannenkoek appel (V) 9,00

2 bourgondische rundvleeskroketten met boerenmosterd.
Geserveerd op desembrood.

Tosti's
Tosti kaas (V) 6,50
Tosti ham en kaas 7,00

Een IPA, zoa
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MAAK KENNIS MET DE CHEF!
Mijn naam is Peter Paul Wijnen en sinds 1 oktober 2011 ben ik
de drijvende kracht achter de witte brigade van Strandpark De
Zeeuwse Kust.
Koken is mijn passie en ik werk graag met verse
(streek)producten. Smaak gaat voor alles. Als de smaken
kloppen, spreekt het gerecht vanzelf. Daarnaast vind ik de
presentatie ook erg belangrijk, je proeft tenslotte eerst met je
ogen!
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Het is erg leuk om samen met ons keukenteam te streven
naar een top product en u een fijne middag of avond uit te
verzorgen, samen met onze bediening.
Ik hoop dat u mij een klein beetje heeft leren kennen. Spreek
mij gerust een keer aan wanneer u een speciale wens of een
andere vraag heeft.
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Ik verwelkom u graag!

VOORGERECHTEN

Te bestellen van
12:00 uur tot 21:00 uur

Breekbrood met aioli en olijven (V) 8,00
Licht knapperig breekbrood geserveerd met aioli en olijven.

Bruschetta met bospaddenstoelen (V) 11,00
Focaccia rozenmarijn, gebakken bospaddenstoelen, truffelkaas,
bosui en truffelmayonaise.

Asian style carpaccio 15,00
Dun gesneden rundvlees, bos ui, zwarte sesam, red pepper
flakes en vinaigrette van sesam, mirin, soja en miso.

Zalmsashimi met gemberponzu 15,00
Verse rauwe zalm met avocado, ingelegde rode ui, zoetzure
komkommer, little gem en een dressing van soja, sesam, limoen
en gember.

Maaltijdsalades
Avocado en geitenkaas (V) 19,00
Gevulde avocado met honing gezoete geitenkaas, bulgurlinzensalade, little gem, amandelen en citrus vinaigrette.

Quinoa met pompoen, kip en blauwe kaas 19,00
Quinoa salade met geroosterde pompoen, gegrilde kip, vijgen,
blauwe kaas en dressing van yoghurt, komijn en limoen.

Soepen
Velouté van bospaddenstoelen (V) 8,50
Romige soep van bospaddenstoelen gearomatiseerd met
truffelolie en bosui.

Pompoensoep 8,50
Met basilicum en brunoise van pompoen.

Oesters
Zeeuwse oesters 3st 10,50 6st 20,00
Zeeuwse creuse NR.2 met versgemalen peper en citroen

Zeeuwse oesters gegratineerd 3st 11,50 6st 22,00
Zeeuwse creuse NR.2 gegratineerd met lookboter, rode
paprika, bosui en overjarige kaas.

De Pinot Grigio is erg lekker in
combinatie met de oesters!

VIS

Te bestellen van
16:30 uur tot 21:00 uur

VLEES
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Kabeljauw met drie bereidingen van pompoen 26,00

Kipsaté 21,00

Kabeljauwhaas met Big Green Egg geroosterde pompoen
crème, oven geroosterde pompoen en zoetzure pompoen met
uiennoedels en groenenkruidenolie.

Gemarineerde kippendij met pindasaus, ingelegde groenten,
seroendeng en cassave kroepoek

Paling in het groen 28,00

Burger 22,00

Gestoofde paling in een felgroene saus met de smaak van
heerlijke verse groene kruiden.

100% rundvlees van het black angus rund met krokante little gem,
gebakken bospaddenstoelen, truffelmayonaise, gekarameliseerde
ui en uitgebakken bacon.

Gebakken paling 28,00

Tomahawk pork chop 24,00

Krokant gebakken paling met klassieke tartaarsaus.

Sole a la meuniere 450 gr. Dagprijs

Ribroast van gepekelde varkensvlees, gegrild op de Big Green Egg
met aardappeltwister en chimichurri

Klassiek gebakken zeetong met peterselie en citroen.

Gelakte eendenborst met gegaarde knolgroenten 25,00

Dry Aged Meat

Eendenborst op de Big Green Egg gegaard en afgelakt met crème
de cassis, geroosterde knolgroenten, crème van knolselderij en
kalfjus.

Entrecôte 250gr. 32,50
Steak van de lende met een dun randje vet, bereid op onze
BBQ. Geserveerd met chimichurri en frites van zoete
aardappel.

Ribeye 250gr. 32,50
Steak met extra vet en zeer mals, bereid op onze BBQ.
Geserveerd met chimichurri en frites van zoete aardappel.

VEGA

Hasselback pompoen met geitenkaas (V) 21,00
Oven gegaarde ingesneden flespompoen met zachte
geitenkaas, tijm, pecannoten en vijgen.

Stoverij van bospaddestoelen (V) 21,00
Stoverij van portobello, shii take, cantarel en beukzwam met
knolselderij en truffellaardappelmousseline.

Schouws damhert
Heerlijk mals vlees van grazende damherten op de kop van
Schouwen-Duiveland.

Biefstuk & hertenworst 25,00
Biefstuk van damhert met huisgemaakte warm gerookte
hertenworst, pastinaak crème, padenstoelen, rode biet en
een krachtige rode wijn saus.

Hertenpeper 25,00
Oer Hollandse stoofbereiding van damhert met Zeeuws
spek, zilver ui, bospaddenstoelen, rode kool en stoofpeer.

BIJGERECHTEN
Friet met mayonaise 3,75
Salade 3,75

KINDERMENU'S
De kindermenu’s zijn voor kinderen tot 12 jaar. De kindermenu’s
worden geserveerd met frites en appelmoes en zijn inclusief een
kinderijsje die de kinderen in de snackbar mogen uitzoeken!

Poffertjes 12 stuks 7,00
Menu WIZZL 9,00
Keuze uit: kroket, frikandel, kipnuggets of kaassoufflé (V)

Kindermenu hertenbiefstuk en groenten 12,50
Kindermenu kabeljauw met verse groenten en
aardappelwedges 12,50

DESSERTS
Chocolade en vanille 9,00
Warme moelleux van pure chocolade met vanillebourbonroomijs
en roodfruitcoulis en chocoladecrumble

Spekkoek bolus tiramisu 9,00
Mascarpone crème met boluslikeur, spekkoek, crumble van
speculaas en bolusijs

Apple crumble 9,00
Warme zoetzure apple crumble met kaneelroom en speculaasijs

Baba au rhum en sinaasappel 9,00
Kleine luchtige cakejes, lekker gemaakt door deze te doordrenken
in siroop van sinaasappel en rum. Met vanillebourbonroomijs,
cheesecake crème en citrusgel

Kaasplank 14,00
Verschillende soorten kazen met chutney en desembrood

