
 

 

             

 
 
 

Ontbijt van 0800 uur tot 1100 uur 
 
Petit Breakfast         7 
Croissant jam of Boter – verse Jus d’orange – koffie of thee naar keuze 
Croissant          2,7 
Jam – boter of Nutella 
Healty Breakfast         5,9 
Zeeuwse boerenyoghurt – vers seizoen fruit – granola – aardbeien coulis 
American Pancakes        10,5 
Banaan – Nutella – seizoen fruit 
 

Daily breakfast        11,5 
Een gedekte tafel voor een heerlijk ontbijt in onze Brasserie of het terras. 
Verschillende broodjes en brood, heerlijk hartig - en zoet beleg. 
Koffie of thee, verse jus d’orange en een beker melk 
Wilt u gebruik maken van dit ontbijt, reserveer dan en uw tafel staat de  
volgende ochtend voor u gereed. Reserveren verplicht! 
 
Extra’s voor bij het ontbijt 
Gesneden vers fruit         2,5 
Boerenyoghurt – granola – vers fruit aardbeien coulis    5,9 
Warme melk          1,5 
Gebakken spiegelei         1,5 
Gebakken spek         1,5 
Gerookte zalm         5,5 
Glas cava          7,5 
 

Kids ontbijtje         7 
Brood – croissant – beleg – melk – verse jus 
 

Happy kids ontbijt        7 
2 Amerikan pancakes  
 Vers fruit en hangop, of 
 Nutella en banaan, of 
 vruchtenhagel 
Een beker melk of chocolademelk 
 

The Breakfast club elke zondag van 0930 uur tot 1130 uur   
Een overheerlijk ontbijt buffet met broodjes, croissants, zoet – en hartig beleg, 
En warme gerechtjes. Verse jus d’orange en heerlijke producten van de boer 
Tijdens het ontbijt worden de kinderen vermaakt in de kidsclub en met animatie.  
Reserveren verplicht 
 
Volwassenen          16 
Kids tot 8 jaar          9,5 



 

 

             

 

Lunch kaart 
1200 uur tot 1600 uur  

 
 
 
 
Philly cheese steak        10,95 
Knapperig brood - steak van de BBQ - paprika - jalapeño - gesmolten kaas 
Humus           8,25 
Zeeuws brood - zoet zure groenten – piccalilly – radijs – bietenketchup 
Gerookte zalm         13,95 
 Zeeuws brood – hangop - chili – koriander- gemengde salade 
Runder hamburger        12,5 
Brioche bol – kaas – spek - krokante ui - Pekelinge saus - cole slaw 
Vegetarisch grill worst        10,5 
Brioche broodje - Vega worst - cole slaw - krokante ui - bietenketchup 
Kipsaté (huisgemaakt)        12,5 
Emping – atjar - kroepoek - Zeeuws brood – satésaus  
Ambachtelijke kalfsvlees - of kaas kroketten     9,5 
Zeeuws brood - mosterd mayonaise - salade   
Ambachtelijke garnalenkroketten      13,5 
Zeeuws brood - mosterd mayonaise – salade 
Boerentosti          4,5 
Zeeuws brood - ham – oude Zeeuwse kaas van Schellach 
Uitsmijter “ Sunny side up”        9,95 
Scharreleitjes, verkrijgbaar met: kaas – ham - en/ of bacon 
Salade zoet zure groenten        11,25 
Humus - veldsla - Pickels - olijf - yoghurt munt      
Salade gamba en gerookte zalm      15,95 
Limoen knoflook – gemengde salade - wasabi crunch - jalapeño –  
rode ui - koriander 
Garnalenbisque         8,5  
Zilte groenten - rivierkreeftjes  
Chef’s tomaat paprika soep       7,5 
Basilicum room 
Boerenbrood  
Gezouten roomboter – aïoli      3,95 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

             

 Vegetarisch 
Heeft u een allergie, speciale wensen of weinig tijd? Laat het ons van tevoren weten. 

 
Diner kaart 

1800 uur tot 2100 uur 
Voorgerechten 
 
Boerenbrood          3,95 
Gezouten roomboter - aïoli        
Garnalenbisque         8,5  
Zilte groenten - rivierkreeftjes  
Chef’s tomaat paprika soep       7,5 
Basilicum room      
Tataki Zeeuws rund        10,95 
Geschroeid Zeeuws rund - frisse salade – wakame – soja sesam  
Scampi          12,5 
In krokant jasje - truffel mayonaise 
Salade humus          11,25 
Veldsla - pickles - olijf - yoghurt munt  
    
Hoofdgerechten 
 
Kipsaté (huisgemaakt)        14,95 
Emping – atjar - kroepoek – friet – satésaus  
Runder steak          19,95 
Van de BBQ -groenten – friet - met saus naar keuzen *     
Schnitzel, platgewalst door “Andre Rieu”       17,95 
Steppengras - gebakken champignons - of saus naar keuzen 
Runder hamburger        13,95 
Brioche bol – kaas – spek - krokante ui - Pekelinge saus - cole slaw - friet 
Fish & Chips          16,95 
Gefrituurde visfilet - Zeeuwse friet – remoulade - salade     
Zeeuwse gekookte mosselen       21  
Gekookte mosselen – witte wijn – 2 sausjes – brood of friet      
Zeebaarsfilet          21,5 
Gebakken - groenten – risotto - salsa verde      
Risotto           16,5 
Paddenstoel - lavas - rozijnen - hazelnoot      
Supplement Friet         3,75 
Extra friet met mayonaise 
 
Saus naar keuze 
Champignon roomsaus – pepersaus – chimmichurri 
 



 

 

             

 Vegetarisch 
Heeft u een allergie, speciale wensen of weinig tijd? Laat het ons van tevoren weten. 

Diner kaart 
1800 uur tot 2100 uur 

 
 
Pizza, vers uit onze steenoven 
 
Margherita           9,5  
Tomaat - mozzarella  
Al Tonno          11,5  
Tomaat – mozzarella – rode ui – tomijn – tomaat - knoflook   
Salami           10     
Tomaat - mozzarella - salami      
    
 
Pizza voor de kinderen (tot 11 jaar)     Vanaf 7,5 
Kleine variant van een van de bovenstaande pizza’s  
 
Al onze pizza’s worden à la minute voor u bereid, van bodem tot topping 
 
 
 
Dessert 
 
Chocolade brownie        7 
Karamelsaus, crumble, vanille roomijs        
Hangop          7 
Van Zeeuwse boerenyoghurt, korkante honing, seizoen fruit.                       
Chocolademousse        7 
Karamel - vanille roomijs        
American Pancakes        7 
Banaan – Nutella – seizoen fruit 
Dame blanche         7 
Vanille roomijs - chocolade saus - chocolademousse     
Koffie - thee met bonbon       5 
2 bonbons – “Illy” koffie of thee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

             

 Vegetarisch 
Heeft u een allergie, speciale wensen of weinig tijd? Laat het ons van tevoren weten. 
 

 
 
 

Menukaart voor de kids 
Voor kinderen tot 11 jaar 

 
 
Boerenbrood          3,95 
Gezouten roomboter - aïoli 
Chef’s tomaat paprika soep       4,5 
Room en kindervermicelli   
Pasta bolognese         7,95   
Met verse groenten                        

Risotto           7 
Paddenstoel - lavas - rozijnen - hazelnoot    
Hamburger          9,5  
Broodje hamburger - verse friet -salade - sausjes 
Fish and chips         9,5 
Gefrituurde visfilet - Zeeuwse frites – remoulade - salade 
Poffertjes,           4,95 
Roomboter en poedersuiker      
 
Margherita           7,5  
Tomaat - mozzarella 
Hawaï           9 
Tomaat - mozzarella - ham - ananas  
 
 
 
 
Dessert 
 
Hangop          5 
Van Zeeuwse boerenyoghurt - seizoen fruit 
American Pancakes        7 
Banaan – Nutella – seizoen fruit 
Kinder verrassing ijs         6,5 
Vanille roomijs – verrassing – slagroom 
   

 
 
 



 

 

             

 Vegetarisch 
Heeft u een allergie, speciale wensen of weinig tijd? Laat het ons van tevoren weten. 
 


