
Uitleg menukaart
5-gangen 54,50 // voor~soep~tussen~hoofd (keuze)~dessert (keuze) // kaas i.p.v. dessert + 3,50
6-gangen 62,50 // voor~soep~tussen~hoofd (keuze)~kaas~dessert (keuze)

G ~ Glutenvrij
L ~ Lactosevrij
V~ Vegan

Menuprijzen zijn exclusief eventuele bites, supplementen en side dishes. 

De gerechten op het menu kunnen producten bevatten die niet vermeld zijn op de menukaart. In onze keuken wordt
gewerkt met: noten, ei, pinda, soja, selderij, mosterd, sesam, lactose, schaal/schelpdieren, gluten, vis en lupine. 
Heeft u allergieën of dieetwensen, laat dit ons weten.

Huisaperitief
MONT FERRANT BIO CAVA PUUR 7,50

SPICY PUMPKIN 12,50
Cocktail van huisgemaakte pompoensiroop, Rutte Dutch Dry Gin, Ketel One Vodka en foelie

WILLEM'S BOTANICAL SPRITZ 12,50
Willem’s Wermoed Dutch Dry, Indian tonic, citroen, rozemarijn & tijm 

ZEAYOU WEIZEN 5,75
Gebrouwen door bierbrouwerij Kees uit Middelburg, geïnspireerd door de hotels en restaurants 
van Zeayou Zeeland

Bites
ZEEUWSE OESTERS (G~L) 
Naturel 3,-/stuk, 17,50 ½ dozijn
met peterselie-olie, bieslook en parels van rode wijnazijn & sjalot 3,50/stuk, 19,50 ½ dozijn

PROSCIUTTO DI MONASTERO 80 gram (G~L) 9,-
Livar varken, Echt, Limburg 

BRANDT & LEVIE DROGE WORST 80 gram (G~L) 9,-
met venkelzaad, Bio, Amsterdam

Side dish
Onze side dish is te bestellen in combinatie met een voor- of hoofdgerecht.

VERSE FRITES (G~L~V) 4,50
van Walcherse aardappels van Hoeve Rapenburg met mayonaise en Zeeuwsche zoute



Kerstmenu
APERITIEFHAPJE VAN DE CHEF (G~L~V)
Tapioca mosterdkrokant met een dip van selderij

AMUSE VAN DE CHEF (G~L~V)
Pompoenmousse met cantharellen en pompoenpitjes 

Voorgerecht
GAZPACHO VAN BIET (G~L~V)
met roodlof, radicchio, bergamotvinaigrette, ingelegd biet en venne cress
+ Hollandse garnaaltjes 4,50

Soep
PADDENSTOELENSOEP (G~L~V)
Schuimige crème soep van paddenstoelen met gestoofde prei, zwarte knoflook en shiso purple 
 + Huisgerookte kabeljauw 4,50

Tussengerecht
OOSTERSE BLOEMKOOL (G~L~V)
Geroosterde bloemkool met pindasaus, luchtige groene curry en rauwe sjalot 
+ Op de huid gebakken eendenborst 5,50

Hoofdgerechten 
VENKEL & DRAGON (G~L~V)
Venkel gegaard in dragon-olie met bospeen, gepofte trostomaat, luchtige venkelsaus en mosterdblad
+ Hollandse rode mul 7,50

AARDPEER & PADDENSTOEL 
Geroosterde aardpeer met mousseline van knolselderij, geschaafde hazelnoot, arborio paddenstoelen bitterbal 
en jus van eekhoorntjesbrood 
+ Zeeuws hertenfilet 7,50

Kaas
KAASPLANKJE
4 verschillende kaasjes met bijpassend garnituur van Fromagerie Erik Murre
+ Suggestie: Niepoort Ruby Reserve Porto, Morgadio da Calçada (15%) 6,50

Desserts
PEER & KASTANJE 
Gebrande cream cheese met gepocheerde peer, crumble van kastanje en onzelievevrouwebedstro-olie 
+ Suggestie: Weingut Göhring, dessertwijn van de Albalonga druif, goede zuurtegraad, lekker zoet (9%) 7,50

MINI BITES (G~L~V)
6 verschillende mini bites zonder geraffineerde suikers 
+ Suggestie: Willem’s Wermoed Original Sweet (20%) 8,50


