WARME LUNCHGERECHTEN
HOLLANDS BALLETJE

9

Huisgemaakte gehaktbal 250 gram
eigen jus, mosterd, frites en salade.

ZEEUWSE DOG

9

Grote gegrilde sausijs in een zacht wit puntje met
ijsbergsla, pikante tomaten salsa, komkommer,
geroosterde uitjes, Parmezaan, aioli en frites.

MOSSELEN

11

Gebakken in de roomboter,
prei, ui, knoflook, frites en salade.

VISSOEP

11

Kabeljauw, zalm, gamba’s, gegrild
desembrood, Parmezaanse kaas en aioli.

Onze lunchgerechten serveren wij van
12.00 uur tot 15.30 uur.

FISH AND CHIPS

BROODJES

FRITES

RUSTIEK WIT OF DESEM DUBBEL DONKER

TOSTI
Ham, kaas, salade en ketchup.

TOMAAT
Tosti, tomaat, mozzarella, ui en oregano.

RUNDVLEES KROKETTEN
Salade en mosterd.

BIOLOGISCHE GROENTEKROKETTEN*
Salade en aioli.

GEIT*
Geitenkaas uit de oven, tomaat, rucola, salade,
zontomaat, olijven, pijnboompitten en tapenade.

ZALM
Gerookt, knapperige sla, kappertjes,
mayonaise, tomaat, komkommer en ui.

KALF & TONIJN
Kalfsvlees, tonijnmayonaise, kappertjes,
zontomaat, rucola, sjalot, olijven, pijnboompitten
en extra vierge olijfolie.

CARPACCIO
Rund, Parmezaanse kaas, sjalot, pijnboompit,
verse mayonaise, salade, kappertjes, tomaat en
extra vierge olijfolie.

FRITATTA*
Roerei, tomaat, courgette, knoflook, ui, rucola en
Parmezaanse kaas.

ROEREI
Hollandse garnalen, tomaat, bosui, knoflook,
peterselie, rucola en Parmezaan.

EI UIT DE OVEN**
Zeeuws grill spek, tomaat, champignons, ui,
knoflook, oregano, room en Parmezaanse kaas.

* Vegetarisch
** Kan Vegetarisch

12

Krokante kibbeling van kabeljauw,
knoflook mayonaise, frites en salade.

4

VERSE 100% ZEEUWSE FRIET.

HOLLANDSE PUNTZAK*

4

Mayonaise, ketchup of curry.

5
6

VEGGIE*

6

Oregano, zeezout, rucola, zontomaat,
Parmezaanse kaas en aioli.

VIS

7

8

Kibbeling , inktvisringen, mosseltjes,
rucola, zontomaat, Parmezaan en aioli.

8

HAMBURGERS 200GR / 400GR
MET EEN BROODJE, FRITES EN MAYONAISE

9

CLASSIC

10 / 15

Tomaat, komkommer, ijsbergsla, ui,
mayonaise en ketchup.

9

CHEESE & BACON

12 / 17

Zoals de classic met kaas en bacon.

ITALIAN JOB
9

12 / 17

Tomatensalsa, aioli, Parmaham,
mozzarella, little gem en rucola.

SPANISH DELIGHT

12 / 17

Chorizo, aioli, komkommer, ijsbergsla,
ui en mozzarella.

8

BLAUW
Gorgonzola piccante, tomaat rucola, little gem,
uiringen, olijf olie en gemalen zwarte peper.

9

9

12 / 17

VOORGERECHTEN

SCHAAL & SCHELP

GESERVEERD MET BROOD, KRUIDENBOTER EN TAPENADE

POMODORI**

5/7

Soep van pomodori tomaten, Parmezaanse kaas
en kruidenolie.

VISSOEP

7/9

Kabeljauw, zalm en gepelde gamba.

GEITENKAAS**

8 / 15

Zachte geitenkaas, salade, olijven, pijnboompit,
sjalot, tomaat, komkommer, zontomaat, crouton’s
en kruidendressing.

MOSSEL

8 / 15

VIS EN MOSSELEN

GESERVEERD MET ZEEUWSE VERSE FRIET, MAYONAISE EN SALADE.

SARDINES

9 / 15

11

Gepelde en gebakken gamba’s (8st), pikante
tomaten salsa, courgette, knoflook en
Parmezaanse kaas.

12

Hollandse garnalen, salade, mayonaise,
zontomaat, kappers, sjalot, komkommer
en Parmezaan.

8 / 12

Gepelde en gebakken gamba’s (12st), pikante
tomaten salsa, courgette, knoflook en
Parmazaanse kaas.

21

Gebakken filet op de huid met boterjus,
peterselie, kappertjes en Hollandse garnalen.

BRANZINO
ZEEUWSE MOSSELEN

21

17

Gerookte zalm, Hollandse garnalen, gepelde
gamba´s, gegrilde sardientje, aioli en
whisky saus.

21

Gekookt met witte wijn en mosselgroente.

MOSSEL ITALIA

PESCE SPECIAL

22

Gewokt met knoflook, rode peper, ui, lente ui
en peterselie.

TOM’S MOSSELS DE LUXE

22

Gewokt met ui, chorizo, room, tijm, rode peper,
knoflook en boter.

OM SAMEN TE DELEN

STEAKS, BURGERS & MORE

GESERVEERD MET DESEMBROOD, KRUIDENBOTER, TAPENADE
VIERGE OLIJFOLIE, AIOLI EN OLIJVEN.

BROODPLANKJE**

GESERVEERD MET ZEEUWSE VERSE FRIET EN SALADE.

6

Bruin en wit rustiek en dubbel desem brood.

10

ZOMAAR EEN PLANKJE
Chorizo, geitenkaas, Parmaham en tafelzuur.

PLANKJE VIS

20

Gerookte zalm, Hollandse garnalen, kibbeling van
kabeljauw, gamba’s en inktvisringen.

PLANK DE WERF

VARKENSHAAS

18

Rosé gegrild en saus naar keuze.*

LADY STEAK

14

150 gram en saus naar keuze.*

GENTLEMAN STEAK

20

200 gram en saus naar keuze.*

LUMBERJACK STEAK

24

300 gram en saus naar keuze.*

26

Gerookte zalm, Hollandse garnalen, inktvisringen,
gamba’s, Zeeuws grill spek, Parmaham,
gepaneerde mosseltjes, chorizo, tafelzuur,
kibbeling van kabeljauw en geitenkaas.

SPAGHETTI OF RISOTTO

RUB STEAK
ITALIANO

21

Gegrilde kogelbiefstuk 200gr, pikante gorgonzola,
rucola, extra vierge olijfolie en zwarte peper.

STEAK DE WERF

GESERVEERD MET BROOD, KRUIDENBOTER EN TAPENADE.

ZEEUWS SPEK

8 / 14

STEAK & GAMBA

8 / 13

* pepersaus, champignon saus of kruidenboter
** vegetarisch
Spaghetti of risotto i.p.v. friet +1

Spaghetti of risotto met Zeeuws spek, room, ui,
tomaat, peterselie, knoflook, rucola en
Parmezaanse kaas.

21

Gebakken kogelbiefstuk 200gr, rub van groene kruiden, knoflook, rucola, aioli en chorizo.

Gegrilde kogelbiefstuk 200gr, gegrild spek, rucola,
Parmezaanse kaas, olie en knoflookmayonaise.

Spaghetti of risotto met champignons, tomaat,
courgette, paprika, ui, knoflook, olijven en
Parmezaanse kaas.

20

Hele zeebaars +/- 500 gram gegrild met zeezout
en olijfolie.

Rund, Parmezaan, pijnboompitten, sjalot, rucola,
kappers, zontomaat, verse mayonaise en extra
vierge olijfolie.

GROENTE**

20

Op de huid gebakken filet, Hollandse garnalen,
boter, kappers, peterselie en citroen.

KABELJAUW

GARNALEN

20

Gebakken op de plaat met een citrus vinagrette
en rozemarijn.

BLACK TIGERS

BLACK TIGERS

16

Van de grill met zeezout, citroen, olijfolie
en aioli.

ZEEBAARS

Rosé gebraden kalfsvlees, tonijnmayonaise,
rucola, olijven, zontomaatjes, pijnboompitten
en kappers.

CARPACCIO (klein/normaal)

Spaghetti of risotto met gepelde gamba’s,
mosselen, tomaat, knoflook, courgette, rucola
en Parmezaanse kaas.

ZALMFILET

Gegratineerd, boter, prei, ui, knoflook,
peterselie en kaas.

KALF & TONIJN

11 / 18

22
23

Gegrilde kogelbiefstuk 200gr, gepelde gamba’s 6st
van de plaat en aioli.

Onze lekkere burgers van de lunchkaart zijn
ook ’s avonds te bestellen in 200 en 400 gram.

