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
Espresso macchiato
Decafé
Decafé cappuccino
Thee
Verse muntthee
Verse gemberthee
Warme chocomel
Warme chocomel met slagroom
Warme chocomel met rum
Glühwein

Speciale koffies
2,60
2,90
2,60
4,50
3,10
3,10
2,50
2,50
2,80
2,50
3,50
3,50
3,00
3,50
5,00
3,50
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Irish (Jameson)
French (Grand Marnier)
Italian (Amaretto)
Mexican (Kahlúa & Tequila)
Spanish (Tia Maria)
Zeeuwse koffie (Boluslikeur)
Koffie DOM (Dom Benedictine)

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

Ijskoffie met een keuze uit:

4,20

karamel - hazelnoot - vanille

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
Brand IPA 0.0

3,50
3,60
3,60
3,60
4,00

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
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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

GIN TONICS & COCKTAILS
Gin Tonics
Hendricks
Schodu
Damrak
Pink Gordon
Strandwachter
Kustwachter

Cocktails

Hugo
Sangria wit/rood glas/karaf
Aperol Spritz glas/karaf
Sparkeling Peachtree
Mojito
Pina Colada
Sex on the Beach
Pornstar Martini
Amaretto sour

Mocktails

Hugo 0.0
Virgin Mojito 0.0
Virgin Sunrise 0.0
Gin Tonic 0.0
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5,65
6,00
6,00
7,50

STERKE DRANKEN
Bitters

Ketel 1 Jonge Jenever
Bokma Oude Jenever
Jägermeister
Schrobbelèr
Jutterbitter
Fernet Branca
Ramazzotti
Corenwijn

Likeuren

2,80
2,80
3,10
3,10
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
Drambuie
Dom Benedictine
Limoncello
Kahlúa
Sambuca
Safari
Passoa
Malibu
Grappa
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
4,80
4,80
4,80
4,80

Sherry Medium
Sherry Dry
Martini Rood
Martini Wit
Port Kopke Wit
Port Kopke Ruby
Port Kopke Tawny
Campari
Pernod
Frangelico
Ricard
Kir
Kir Royal

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

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

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

Belegde broodjes

Panini's

U heeft de keuze uit een waldkornbol, rustico wit of meergranen.

Tonijnsalade, bladsla, gekookt ei, komkommer, rode ui en bieslook

Een panini is een sandwich gemaakt van Italiaans brood dat
na het beleggen wordt gegrild of geroosterd. Wij leggen het
broodje even op de grill, zodat deze heerlijk knapperig wordt
en mooie grill streepjes krijgt.

Parmaham en pesto 10,00

Mozzarella en tomaat (V) 9,50

Tonijnsalade 10,00

Parmaham, pesto en rucola

Carpaccio 12,00
Rundercarpaccio, rucola, pijnboompitten, jonge bladsla, overjarige
kaas en truffelmayonaise

Rundvleeskroketten 11,00

Mozzarella, tomaat en pesto

San Danielle en brie 9,00
San Danielle ham, brie en pesto

Pulled meat

2 bourgondische rundvleeskroketten met boerenmosterd en
desembrood

Smaakvol vlees dat zijn naam heeft te danken aan het met
twee vorken uit elkaar trekken van het vlees, nadat het
langzaam gegaard en gerookt is.

Tosti's

Pulled Chicken 11,00

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

Flatbread, pulled chicken, chilisaus, rucola, rode ui en bosui

Pannenkoeken

Flatbread, pulled pork, smokey BBQ saus, rode ui en bosui

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

Pulled Pork 11,00
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BORREL

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

Bittergarnituur 16 /24 stuks 12,00/15,00
Verschillende mini snacks geserveerd met bijpassende sauzen

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

Zeeuws spekbitterballen 8 stuks 9,50
Bitterballen met Zeeuws spek geserveerd met mosterd

Cheddarballen 8 stuks (V) 9,50
Heerlijk gevuld met ragout en versgeraspte cheddar

Spicy chorizo kroketjes 8 stuks 9,50
Kroketjes met spicy chorizo geserveerd met mayonaise

Gamba & Thai Green Curry kroketjes 8 stuks 9,00
Kleine kroketjes van gamba en Thai Green Curry geserveerd
met chilisaus

Kipkrokantjes 8 stuks 9,50
Kipfilet in een krokant jasje geserveerd met chilisaus

Inktvisringen 10 stuks 7,00
Gefrituurde inktvisringen geserveerd met chilisaus

Mini empanadas carne 6 stuks 10,00
Kleine pasteitjes gevuld met rundergehakt

Mini empanadas pollo piri piri 6 stuks 10,00
Kleine pasteitjes met pittig gekruide kip op Portugese wijze

Pain Rustique (V) 7,50
Tafelbrood met smeersels

Kaasplateau (V) 10,00
Verschillende soorten kazen met chutney en desembrood
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MAAK KENNIS MET DE CHEF!
Ik ben 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!

Tip van d
e chef:
Biefstuk
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ws damhe
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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!
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VOORGERECHTEN

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

Schouws brood (V) 7,50
Rustiek brood met smeersels

Burrata 14,00
Avocadocrème, gemarineerde pruimtomaatjes, balsamico,
rucola en pijnboompitjes

Carpaccio 15,00

Sushi
De sushi is vanaf 16:30 uur te bestellen.
Te bestellen per rol van 8 stuks.

Ebi roll 16,00
Zalm, komkommer, gefrituurde garnaal en Japanse mayonaise

Carpaccio, rucola, Grana Padano, gebrande noten en
truffelmayonaise

Zalm avocado roll 16,00

'T lekkerste uit de zee 17,00

Crispy Chicken 14,00

Guatemala garnalen, steurgarnaal, gerookte zalm, rivierkreeftjes,
little gem, bieslookolie en spicy cocktail mayonaise

Krokante kip, mango, krokante uitjes en soja-wasabi glaze

Zalm, komkommer, avocado en wasabi mayonaise

Teriyaki Jackfruit (V) 14,00
Tom Kha Kai soep 9,00
Kokossoep met kip, shiitake, taugé, gember, chilipeper,
koriander, limoen en bosui

Zeeuwse vissoep 12,00
Rijkelijk gevuld met verse vis, mosselen en bieslook

Maaltijdsalades
Salade burrata en perzik (V) 18,00
Romige burrata, gegrilde perzik, witlof, rucola en vinaigrette
van balsamico

Salade carpaccio 19,00
Baby leaf, carpaccio, cherrytomaat, komkommer, gekookt ei,
gebrande noten, overjarige boerenkaas en truffelmayonaise

Salade 't lekkerste uit de zee 22,00
Baby leaf, Guatemala garnalen, steurgarnaal, rivierkreeftjes,
gerookte zalm, mosselen, cherrytomaat, gekookt ei,
bieslookolie en spicy cocktail mayonaise

Gemarineerde jackfruit, komkommer, avocado en soja-wasabi
glaze

Poké bowl
De poké bowls zijn vanaf 16:30 uur te bestellen.

De keuze uit zalm, krokante kip of teriyaki jackfruit (V)
16,00/21,00
Sushirijst, edamame, rettich, wakame, radijs, avocado, komkommer,
mango, puntpaprika, lente ui, gefrituurde wonton, furikake, Japanse
mayonaise en sojasaus
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Te bestellen van
16:30 uur tot 21:00 uur

Kipsaté 21,00
Gemarineerde kippendij met pindasaus, ingelegde
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Fish & Chips 23,00

groenten, seroendeng en cassave kroepoek

Krokant gebakken stukjes wijting. Geservereerd met
remouladesaus en frites

Burger 21,00

Op zoutkorst gegrilde dorade 24,00

100% beefburger met little gem, rode uienringen, streaky
bacon, chunky salsa mayonaise en een brioche broodje

Gevuld met frisse kruiden en citroengras. Geserveerd met
limoen, bieslookolie en antiboise

Fajita 24,00

Zeebaars 25,00

Gemarineerde biefstukreepjes met knoflook, paprika, rode ui,
champignons en sugersnaps. Geserveerd met tortilla's en
Thaise marinade van soja, gember, chili en koriander

Op de huid gegrild met een romige beurre blanc saus

Gekookte mosselen 25,00

Spareribs American style 24,00

Klassiek gekookt met ui, bleekselderij, peterselie, prei en witte
wijn. Op smaak gebracht met roomboter

Van de Green Egg, afgelakt met sticky smokey BBQ saus.
Geserveerd met knoflooksaus en chilisaus

Gewokte mosselen 25,00

Biefstuk van Schouws damhert 24,00

Gewokte mosselen met rozemarijn, tijm, koriander, knoflook,
limoen, tomaat, room en witte wijn

Grazend op de kop van Schouwen met een saus van port

Varkenshaas 23,00
In de oven gegaarde medaillons gekruid met rozemarijn en
tijm, omwikkeld met spek. Geserveerd met een jus van sjalot

Dry Aged Meat
Het vlees wordt bereid op onze BBQ en wordt geserveerd
met chimichurri.

Entrecôte 250gr. 32,50

Neem een
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een kijkje
Steak van de dunne lende dry
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ager kast
naast
Ribeye 250gr. 32,50

Steak met een beetje vet doorregen

de keuke
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VEGA

Gele curry (V) 21,00
Curry op basis van kerrie en koksmelk met zoete aardappel,
pastinaak, linzen en naanbrood

Vega burger (V) 21,00
Vegetarische burger met little gem, rode uienringen,
chunkysalsa mayonaise en een brioche broodje

BIJGERECHTEN

Friet met mayonaise 3,75
Salade 3,75
Deze gerechten zijn vanaf 12:00 uur te bestellen.

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 kipspies 10,00
Kindermenu broodje hamburger 11,00
Kindermenu kibbeling 11,00
Kindermenu hertenbiefstuk en groenten 12,50
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Dame blanche 8,50
Vanille bourbon roomijs, slagroom en chocoladesaus

Frisse cheesecake 11,00
Gebakken cheesecake op basis van crème fraîche en limoen,
geserveerd met bloedsinaasappel sorbet

Bosvruchten 12,00
Twee macarons van bleuet cassis en framboise hibiscus, geserveerd
met blueberry sorbet, rood fruit en couli van frambozen

De zoete verleiding 12,50 p.p.
Gezellig met z’n allen genieten van een plateau vol heerlijke zoete
lekkernijen

Kaasplank 14,00
Verschillende soorten kazen met chutney, brood en druiven

Dough Pastries
Herinnert u zich die smaak van vroeger nog van het cakebeslag
tijdens het schoonlikken van de spatel… Het deeg was lekkerder
dan de cake wanneer die uit de oven kwam! Nou die smaak dus!
Het echte authentieke cakebeslag, alleen dan veilig om te eten en
verwerkt in 2 heerlijke desserts. Gewoon net zo lekker als vroeger,
maar dan nog net even leuker!

Cake batter dough 10,00
Cakebeslag, Bastogne, lange vingers, blauwe bessen, Salted
Caramel Sauce en yoghurtijs

Cookie dough cheesecake 10,00
Koekjesdeeg, cream cheese, chocolade crunch roomijs, chocolate
chip cookie crumble

