
VOORGERECHTEN

Carpaccio   9
ossenhaas - hazelnoot - chorizo - parme-
zaanse kaas

Brel burger    11
huisgerookte zalm - krab - dille - filodeeg

Terrine    11
eend - uienjam - suikerbrood - zuurdesem

Antipasti    9
parmaham - spianata romana - bruschetta 
- antiboise

Caprese    8
vleestomaat - buffelmozzarella - basilicum

Varkenslende    9
tonijnmayonaise - pistache

HOOFDGERECHTEN

Kipsate    15
atjar - kroepoek

Entrecote    21
dry aged - gepofte knoflookjus - seizoens-
groente

Mosselen    19.5
op zeeuwse wijze - cocktailsaus - bearnaise - 
friet of brood

Eendenborst    18
gegrild - sinaasappel - port

Camembert uit de oven  12.5
seizoensgroente - zuurdesem

Gamba’s    17.5
Romesco - ingelegde biet - knolselderij - 
knoflookolie

Jerk chicken    15
mangosalsa - pimientos de padrón

Groentequiche   10

Mangotrifle    5

Witte chocolademousse  5

Pecan pie    5

Noten     1

Gemarineerde olijven   2

Nacho’s    5.5
(kaas, jalapenos, zure room, tomatensalsa)

Broodplankje    4
(zuurdesem, twee verschillende dips)

Borrelplank    16
(bitterballen, ossenworst, parmaham, am-
sterdamse ui, brood, oude kaas, olijven)

Bitterballen    7
(8 stuks)

Vegetarische bitterballen  7
8 stuks

Kaastengels    7
8 stuks

Calamares    7
8 stuks, aioli

Bittergarnituur
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Kaasplankje    10
oude kaas, geitenkaas, camembert, oudwij-
ker blauw

Verse friet    3.5

Tosti kaas    4
(wit of bruin)

Tosti ham kaas   4.5
(wit of bruin)

Uitsmijter vanaf   6
(wit of bruin zuurdesem, 3 eieren, met ham, 
kaas en/of spek)

Broodje camembert  7.5
(wit of bruin zuurdesem, parmaham, uit de 
oven)

Broodje ossenworst   7.5
(wit of bruin zuurdesem, mosterd mayo, 
amsterdams zuur)

2 Rundvleesroketten op brood 8
(wit of bruin zuurdesem)

2 vegetarische kroketten op brood 8
(wit of bruin zuurdesem)

Wrap falafel    7.5
(tzatziki, srirachamayonaise)

Toast cannibale   8
(wit of bruin zuurdesem, huisgemaakte filet 
americain, amsterdams zuur)

Broodje carpaccio   8
(wit bruin zuurdesem, hazelnoot, chorizo, 
parmezaanse kaas)

Tuna melt    8
(wit of bruin zuurdesem)

Salade carpaccio   9

Salade arkenslende   9

LUNCH DINER

SNACKS DESSERT

op zeeuwse wijze - cocktailsaus - bearnaise 
- friet of brood

 19.5

Irish Fines

per stuk    3.5
half dozijn   17.5
heel dozijn   33.5

OESTERS

MOSSELEN

12.00 t/m 16.00 17.00 t/m 22.00

12.00 t/m 00.00

BURGERS
angusburger    10

spicy chicken burger   10

Vegaburger    10
(van tofu en zwarte bonen)

met kaas    1
met bacon   0,75
met jalapenos    0,75


