
Dranken & menukaart



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

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

FRISDRANKEN & WATERS
Frisdranken
Coca Cola 
Coca Cola Light
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

2,30 
2,30 
2,30 
2,30 
2,30 
2,30 
2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
3,00 
2,60 
2,60 
3,00 
2,60 
2,60 
3,70
0,80/3,00

Waters
2,20 
5,10 
2,20 
5,10  

4,00 
4,00 
4,00

De karaffen m
et vers

fruitwater smaken nog

lekkerder als de
 zon schijnt!



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

2,30 
2,60  
2,40
3,20
2,60
2,70
2,40
2,50
2,80
2,30 
3,50
3,50 
2,40 
2,80 
4,00

Zin in een lekker t
aartje bij de koffi

e?

Vraag naar de m
ogelijkheden bij de

bediening!

Speciale koffies
Irish (Jameson)                       
French (Grand Marnier)   
Italian (Amaretto)          
Mexican (Kahlúa & Tequila)
Spanish (Tia Maria)        
Zeeuwse koffie (Boluslikeur)
Koffie DOM (Dom Benedictine)

Caramel Cino                     
Ijskoffie met een keuze uit:
karamel - hazelnoot - vanille
Babyccino zonder topping
Babyccino met topping:
caramelsaus - chocoladesaus
marshmallows - schuddenbuikjes
Meerprijs extra topping

6,70
6,70
6,70
6,70
6,70
6,70
6,70

4,20
3,95

1,50
1,80

0,25



De Dijkgraaf - Lager - 5% - 2,90
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 Dikke Prins - IPA - 5,5% - 4,50
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 Dienstmeid van de Rijksontvanger - Fruitbier - 6,9% -
4,50
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 Scheepstimmerman - Tripel - 9,5% - 4,90
Maar liefst 9,5% alcohol maakt dit een hele stevige tripel. We
maken hem zo stevig omdat een deel van de batch wordt
gelagerd in eikenhouten portvaten. Als Scheepstimmerman
gaat ie daarin en hij komt er maanden later als Tsar Peter weer
uit.

Tsar Peter - Tripel aged in tawny port barrels - 11% - 11,00
Deze in Tawny port vaten gerijpte Scheepstimmerman tripel is
heerlijk zacht van smaak, port en donker fruit vormen een mooi
evenwicht met de 11% alchohol. De geur doet denken aan vers
hout en tutti frutti.

De Dochter van de Burgemeester - Blond - 5,9% - 30cl
& 50cl - 4,30/6,95
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 Heemraad - Witbier - 4,8% - 30cl & 50cl - 3,70/5,95
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.

De Waarsman - Weißbier - 5,4% - 30cl & 50cl - 3,70/5,95
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 Schout bij Nacht - Honing Porter - 6,8% - 30cl & 50cl
- 4,50/7,30
De Schout bij Nacht, die drink je onopvallend lekker door.
Donkerbruin, tegen het zwart, van de gebrande mouten.
Smaken van koffie, donkere chocolade en een vleugje honing.

Moeilijk kiezen? Best
el het

Magistraat proefplan
kje met 5

heerlijke bieren voo
r maar 7,50! 

DE MAGISTRAAT BIEREN
Bieren van de tap Bieren uit de fles 



Heineken 0,25L
Heineken 0,5L
Sneeuwwitje 0,25L
Sneeuwwitje 0,5L

Bieren van de tap
2,60 
5,00
3,00
5,50
 

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

3,20
3,30
3,60
3,50
3,70

BIEREN

Amstel Radler
Affligem Wit
Affligem Dubbel
Brand Weizen 
Duvel
Desperados
Liefmans Fruitesse 

Bieren uit de fles 
3,30
4,30
4,30
4,20
4,30
4,50
4,00

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



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

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

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

Farina Pinot Grigio - Italië - Veneto 
Zacht - Droog - Rijp 
Errazuric Estate Chardonnay - Chili - Casablanca
Valley 
Tropisch - Fris - Sappig 
Twin Island Sauvignon Blanc - Nieuw Zeeland -
Marlborough 
Fris - Tropisch - Kruidig 
Grüner Veltliner Kamptal - Oostenrijk - Kamptal 
Fruitig - Klassiek - Elegant

Errazuriz Estate Cabernet Sauvignon - Chili -
Aconcagua
Intens - Kruidig - Fruitig 
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

Chateau Cazal Viel - Frankrijk - Languedoc
Fris - Kruidig - Rijp 
Miraval - Frankrijk - Provance                                                                               
Fris - Sappig - Aromatisch

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

WIJNEN
Huiswijnen

Witte wijnen

Dessertwijn 

3,10 
8,50
16,00

26,50  

26,50  

27,50  

27,50

Rosé wijnen
24,50

47,95

Rode wijnen
26,50
  
  
26,50

27,50

34,50
Cava

4,75
28,50

Cava per glas
Cava per fles 

4,75 
28,00



Hugo
Aperol Spritz glas/karaf
Sparkeling Peachtree 
Mojito
Pina Colada
Sex on the Beach
Mint Passion 
Sangria wit/rood glas/karaf

GIN TONICS & COCKTAILS 

Cocktails
6,00
6,50/26,50
6,50
7,50
7,50
7,50
7,50
5,50/24,00

Mocktails
Hugo 0.0
Virgin Damrak 0.0
Virgin Mojito 0.0
Virgin Sunrise 0.0

5,65
6,00
6,00
6,00

Hendricks Gin Tonic
Schodu Gin Tonic
Damrak Gin Tonic 
Pink Gordon Gin Tonic

Gin Tonics
8,00
8,50
8,50
8,50



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

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

Vieux
Calvados
Cles Des Ducs Armagnac
Courvoisier VS 

STERKE DRANKEN
Aperitief

3,50 
3,50
3,50
3,50
4,15
4,15 
4,15 
4,15
4,15
4,15
4,15
5,00
6,50

Bitters
2,70
2,70
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

Cognac & Brandy 

Bacardi Rum
Sauza Tequila Blanco
Absolut Vodka

Rum, Tequila & Vodka

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

5,10
5,35
5,35
5,35
5,35
5,35
6,10

4,60
4,60
4,60

5,60
5,60
6,10
6,60

De Ruby of Tawny Port is heerlijkin combinatie met ons kaasplankje! 

Likeuren
Tia Maria
Baileys
Grand Marnier
Licor 43 
Disaronno
Cointreau
Drambuie
Dom Benedictine
Limoncello
Kahlúa
Sambuca
Safari
Passoa
Malibu
Grappa
Coebergh

4,70
4,70
4,70
4,70
4,70
4,70
4,70
4,70
4,70
4,70
4,70
4,70
4,70
4,70
4,70
4,70



Het Barra Gallega brood is een traditioneel Spaans stokbrood,
dat op steen wordt gebakken. Het heeft een dunne,
knapperige korst en een open kruimstructuur. Een bagel is
een gepocheerd en daarna in de oven gebakken ringvormig
broodje, gemaakt van gistdeeg met een dichte kruimstructuur
en een glanzende korst.

U heeft de keuze uit: De Barra Gallega rustique wit of volkoren
en de bagel wit of meergranen.

Geitenkaas (V) 8,00
Honing gezoete geitenkaas, roodlof, noten, rucola en
vijgenchutney

Carpaccio 8,50
Rundercarpaccio, pesto, jonge bladsla, zonnebloempitten en
boerenkaas

Gerookte zalm 8,50
Gerookte zalm, roomkaas, rode ui ringen, kappertjes, jonge
bladsla en limoenmayonaise

San Danielle en brie 8,50
San Danielle ham, brie, vijgenchutney, rucola, noten en
balsamicostroop

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.

Mozzarella tomaat (V) 8,00
Mozzarella, tomaat, rode ui en basilicumpesto

San Danielle en brie 8,00
San Danielle ham, brie, appel en noten

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.

Pulled Chicken 9,00 
Flatbread, pulled chicken, chilisaus, rucola, rode ui en bosui

Pulled Pork 9,00
Flatbread, pulled pork, smokey BBQ saus, rode ui en bosui

LUNCH
Broodjes en bagels Panini's 

Tosti kaas (V) 4,00
Tosti ham en kaas 4,25

Tosti's

Pulled meat

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



Heerlijke maaltijdsalades op basis van verse ingrediënten. 
Geserveerd met stukjes desembrood. De dressing serveren we
apart, zodat de salade lekker knapperig blijft.

Salade van roodlof en geitenkaas (V) 16,00
Geitenkaas, roodlof, baby leaf, waterkers, druiven en gebrande
noten met een vinaigrette van honing en mosterd

Salade carpaccio 17,00
Carpaccio, baby leaf, cherrytomaat, komkommer, gekookt ei,
truffelmayonaise, overjarige boerenkaas en gebrande noten

Thaise salade met biefstuk 18,00
Gemarineerde biefstukreepjes, baby leaf, cherrytomaat, radijs,
komkommer, rode ui, sugar snaps, koriander en gezouten
pinda’s

Salade 't lekkerste uit de zee 19,00
Hollandse garnalen, gerookte zalm, rivierkreeft, baby leaf,
cherrytomaat, komkommer, gekookt ei en cocktailmayonaise

Rundvleeskroketten 9,50
2 bourgondische rundvleeskroketten met boerenmosterd en
desembrood

Garnalenkroketten 14,50
2 garnalenkroketten van Hollandse garnalen met
limoenmayonaise en desembrood

Fish & Chips 17,00
Kibbeling met remouladesaus, knoflooksaus en frites

Burger 17,00
Burger met little gem, chunkysalsa, rode uienringen, cheddar
en bacon

Tom Kha Kai 8,00
Kruidige kip-kokossoep met gember, koriander, chilipeper,
shiitake, limoen en bosui

Vissoep 9,00
Rijkelijk gevuld met verse vis en bieslook 

Pannenkoek naturel (V) 6,50
Pannenkoek kaas (V) 7,50
Pannenkoek ham en kaas 8,00

LUNCH
Soepen

Pannenkoeken

Maaltijdsalades

Warme lunchgerechten

Pannenkoek spek 8,00
Pannenkoek spek en kaas 8,25
Pannenkoek appel (V) 8,00

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

Poffertjes 12 stuks 6,75
Kinderpannenkoek naturel 6,00
Menu WIZZL (kroket, frikandel, kaassoufflé (V) of kipnuggets) 7,75
Kindermenu mini broodje hamburger 8,50
Kindermenu kibbeling 8,50

Kindermenu's

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



BORREL
Snacks
Bittergarnituur 16 stuks 9,00
Verschillende mini snacks geserveerd met bijpassende sauzen

Bittergarnituur 24 stuks 13,50
Verschillende mini snacks geserveerd met bijpassende sauzen

Vleesbitterballen 8 stuks 8,00
Bitterballen met rundvlees geserveerd met mosterd 

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

Kaas & Tierenteyn mosterd kroketjes 8 stuks (V) 9,00 
Nederland versus België. Hollandse belegen kaas geserveerd
met de lekkerste mosterd van België

Spicy chorizo kroketjes 8 stuks 9,00
Bitterballen 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

Beer & Chicken kroketjes 8 stuks 9,00
Kroketjes met als inspiratie ‘Beer-Can-Chicken’, maar dan in
een krokant jasje geserveerd met chilisaus

Kipkrokantjes 8 stuks 8,25
Kipfilet in een krokant jasje geserveerd met chilisaus

Tempura garnalen 8 stuks 8,00
Gefrituurde tempura garnalen geserveerd met chilisaus

Inktvisringen 10 stuks 4,50
Gefrituurde inktvisringen geserveerd met chilisaus

Pain Rustique (V) 6,00
Tafelbrood met smeersels

Nacho’s Supreme beef 10,00
Rundergehakt, rode ui, cheddar kaas, bosui, cherrytomaat,
crème fraîche en guacamole

Nacho’s chicken 11,00
Stukjes kipfilet, paprika, rode ui, koriander, cheddar kaas, Pico
de Gallo, crème fraîche en guacamole

Kaasplateau (V) 10,00
Verschillende soorten kazen met chutney en desembrood

Tapasplank 17,50 (prijs per persoon)
Verschillende koude en warme hapjes geserveerd op een
tapasplank. Samen delen is samen genieten! 
Tot 16:00 uur te bestellen. Te bestellen vanaf 2 personen.

Brood met smeersels, carpaccio, gerookte zalm, San Danielle
ham, geitenkaas, gemarineerde olijven, mini hamburger,
kibbeling, spareribs, klein soepje en verschillende soorten
snacks met bijpassende sauzen

Lekker voor bij de borrel 

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



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!

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 ons bedieningsteam.

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. 

Ik verwelkom u graag!

"Het mooiste gerecht om te maken, vind ik onze biefstuk van
lokaal damhert. Een echt streekproduct uit de kop van

Schouwen. Geheel door ons verwerkt vanaf de duinen waarin
ze grazen, tot op uw bord!"

MAAK KENNIS MET DE CHEF! 
Tip van de chef:De gegrilde tonijnfilet met

heerlijke gewokte groenten!  



Schouws brood (V) 6,00
Rustiek brood met smeersels

Geitenkaas en tomaat (V) 12,00
Crème van geitenkaas met gemarineerde pruimtomaatjes,
dragon, komkommer, waterkers en croutons

Carpaccio van rund 13,00
Lokaal Limousin rund met rucola, salsa verde, Parmezaanse
kaas en gebrande noten
 
Beef bulgogi 12,00
Op de BBQ gegrilde sukade met soja, gember, sesam en bosui
met een kruidige salade van little gem en verse groene kruiden

'T lekkerste uit de zee 15,00 
Hollandse garnalen, gerookte zalm, rivierkreeft, little gem,
cocktailmayonaise en kruidenolie

Heerlijke maaltijdsalades op basis van verse ingrediënten. 
Geserveerd met stukjes desembrood. De dressing serveren we
apart, zodat de salade lekker knapperig blijft.

Salade van roodlof en geitenkaas (V) 16,00
Geitenkaas, roodlof, baby leaf, waterkers, druiven en gebrande
noten met een vinaigrette van honing en mosterd

Salade carpaccio 17,00
Carpaccio, baby leaf, cherrytomaat, komkommer, gekookt ei,
truffelmayonaise, overjarige boerenkaas en gebrande noten

Thaise salade met biefstuk 18,00
Gemarineerde biefstukreepjes, baby leaf, cherrytomaat, radijs,
komkommer, rode ui, sugar snaps, koriander en gezouten
pinda’s

Salade 't lekkerste uit de zee 19,00
Hollandse garnalen, gerookte zalm, rivierkreeft, baby leaf,
cherrytomaat, komkommer, gekookt ei en cocktailmayonaise

Tom Kha Kai 8,00
Kruidige kip-kokossoep met gember, taugé, koriander,
chilipeper, shiitake, limoen en bosui

Zeeuwse vissoep 9,00
Rijkelijk gevuld met verse vis en bieslook 

VOORGERECHTEN

Soepen

Maaltijdsalades

De Miraval is erg lekker incombinatie met de salade 'tlekkerste uit de zee! 

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



Vers gemaakte sushi met verse vis, vlees en groente. De
heerlijke crunch van ui, Japanse mayonaise of de sojasaus
maakt de sushi helemaal af. Te bestellen per rol van 8 stuks. 

Tonijn maki 16,00
Rauwe tonijn, wakame, komkommer, avocado en Japanse
mayonaise

Crunchy chicken roll 14,00
Krokante kip, mango, koriander, uien crunch en wasabi
sojasaus

Zalm en avocado roll 15,00
Rauwe zalm, komkommer, avocado en wasabi mayonaise    
    
Rainbow roll 16,00
Tonijn, zalm, ebi en avocado

Dragon roll 16,00
Ebi met groene asperge, avocado, sriracha en Japanse
mayonaise

Dragonballs 16,00
Tonijntartaar met sriracha mayonaise, bosui, avocado en
sojasaus       

Sushi boot 28,50 (per persoon) 
5 verschillende soorten sushi & tempura garnalen
geserveerd. Om dit gerecht zo vers mogelijk te houden,
vragen wij u minstens één dag van tevoren te reserveren.
Te bestellen vanaf 2 personen.

Veggie chicken 13,00/18,00
Veggie chicken, sushirijst, komkommer, avocado, wortel, wakame,
edamame, spicy mango salsa, radijs, Japanse mayonnaise en
furikake

Zalm 14,00/19,00
Zalm, sushirijst, komkommer, avocado, wortel, wakame,
edamame, spicy mango salsa, radijs, Japanse mayonnaise en
furikake

Tonijn 14,00/19,00
Tonijn, sushirijst, komkommer, avocado, wortel, wakame,
edamame, spicy mango salsa, radijs, Japanse mayonnaise en
furikake

Zalm & tonijn 14,00/19,00
Zalm, tonijn, sushirijst, komkommer, avocado, wortel, wakame,
edamame, spicy mango salsa, radijs, Japanse mayonnaise en
furikake

SUSHI POKÉ BOWL

De Pinot Grigio smaakt

heerlijk bij de sush
i

gerechten!



Alle hoofdgerechten worden geserveerd met salade, frites en
mayonaise.

Catch of the day Dagprijs
Wisselend aanbod van verse vis

Fish & Chips 17,00
Kibbeling met remouladesaus, knoflooksaus en friet

Gekookte mosselen 22,00
Ui, bladselderij, peper, tijm, roomboter, witte wijn en bijpassende
sauzen      

Gewokte mosselen 22,00
Rozemarijn, tijm, koriander, knoflook, tomaat, room, limoen en
witte wijn

Steak tonijn 25,00
Gegrilde tonijnfilet met gewokte groenten en een dressing van
soja, ananas en sesam

High Sea 48,00 (per persoon)
Verse schaal- en schelpdieren geserveerd op een etagère met
diversen sauzen en zeekraal. Om dit gerecht zo vers mogelijk te
houden, vragen wij u minstens één dag van tevoren te
reserveren. Te bestellen vanaf 2 personen.

2 st.½ kreeft, gemarineerde gamba’s, langoustines, oesters,
krabpoten, kokkels, scheermessen, vongole, mosselen en
ongepelde Hollandse garnalen

VIS

De Heem
raad past

 erg

goed bij d
e mosselen! 



Alle hoofdgerechten worden geserveerd met salade, frites
en mayonaise.

Kipsaté 17,00
Van kipfilet met satésaus, ingelegde groenten, seroendeng
en cassave kroepoek 

Burger 18,00
Burger met little gem, chunkysalsa, rode uienringen,
cheddar en bacon                        

Spareribs 20,00
Afgelakt met BBQ-saus, geserveerd met knoflooksaus en
chilisaus

Fajita 22,00
Gemarineerde biefstukreepjes met knoflook, paprika, rode
ui, champignons, koriander en sugarsnaps. Sissend aan
tafel geserveerd in de pan met gegrilde tortilla’s        

Biefstuk van Schouws damhert 22,00 
Grazend op de kop van Schouwen met een crème van
doperwt en een jus van sjalot 

VLEES

De Schout bij Nacht samen

met een vleesgerecht 
is een

heerlijke combinatie! 

Tijdens dit rijpingsproces verdampt het vocht
uit het vlees, waardoor het vlees een
geconcentreerde smaak krijgt. Ook wordt het
spierweefsel langzaam afgebroken door de
van nature aanwezige enzymen in het
vlees. Dit maakt het vlees lekker mals.

Vraag hiernaar bij onze bediening of neem een kijkje in
onze Dry Ager kast naast de keuken. Door het rijproces kan
het zijn dat een vlees niet aanwezig is. Het vlees wordt
bereid op onze BBQ en wordt geserveerd met chimichurri.
 
Entrecôte 250gr. 29,50
Steak van de dunne lende

Ribeye 250gr. 29,50 
Steak met een beetje vet doorregen

T-bone steak 500gr. 42,50
Een combinatie van de ossenhaas en de entrecôte met bot

Côte de boeuf 800 gr. 70,00 (voor 2 personen) 
Ribeye steak met bot

DRY AGED MEAT



Geitenkaas en tomaat (V) 12,00
Crème van geitenkaas met gemarineerde pruimtomaatjes,
dragon, komkommer, waterkers en croutons

Salade van roodlof en geitenkaas (V) 16,00
Geitenkaas, roodlof, baby leaf, waterkers, druiven en
gebrande noten met een vinaigrette van honing en mosterd

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met salade, frites
en mayonaise.

Vegetarische burger (V) 16,00
Op basis van soja met little gem, boerinnen mosterd
mayonaise, rode uienringen en daslookkaas van de boer

Gevulde graffiti aubergine (V) 16,00
Met gestoomde groenten, chips van zoete aardappel,
doperwtencrème en salsa verde

VEGA
Voorgerechten

Hoofdgerechten

Veggie chicken (V) 13,00/18,00 
Vegetarische kip, sushirijst, komkommer, avocado, wortel,
wakame, edamame, spicy mango salsa, radijs, Japanse
mayonnaise en furikake

Poké bowl

Onze Sauvignon Blanc 
smaakt heerlijk

bij de geitenkaas en tom
aat!



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 6,75

Menu WIZZL 7,75
Keuze uit: kroket, frikandel, kaassoufflé (V) of kipnuggets

Kindermenu kibbeling 8,50

Kindermenu mini broodje hamburger 8,50

Kindermenu kipsaté 8,50
Met satésaus
 
Kindermenu biefstuk 10,50
Met groenten en aardappelwedges

KINDERMENU'S



Dame blanche 7,50
Vanille bourbon roomijs, gezoete room, chocolade-
amandelcrumble en chocoladesaus   

Frisse crème brûlée 8,50
Langzaam getrokken met citroengras, met yoghurtijs en rood fruit

Aardbeien dessert 8,50
Sorbet van aardbei, aardbeienmousse, calamansi gel en crumble

Kaasplank 10,50
Verschillende soorten kazen met chutney en brood

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! Tja... 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 8,25
Cakebeslag, Bastogne, lange vingers, blauwe bessen, Salted
Caramel Sauce en yoghurtijs

No bake cookie dough cheesecake 8,25
Koekjesdeeg, cream cheese, Bastogne kruimelroomijs en crumble
van chocolat chip cookies

DESSERTS
De Tsar Peter

 past heel goed

bij de Dame Blanche!

Een echte aan
rader!


