
Uitleg menukaart
Stel zelf uw 3-, 4- of 5-gangenmenu samen van de kaart! Voor een volwaardig diner adviseren wij u 
3 gangen of meer te kiezen. Onze gerechten zijn eventueel ook los te bestellen. 

3-gangen 38,50 // voor~hoofd~dessert (kaas i.p.v. dessert + 2,50)
4-gangen 45,50 // voor~tussen~hoofd~dessert (kaas i.p.v. dessert + 2,50)
5-gangen 53,50 // voor~tussen~hoofd~kaas~dessert

G ~ Glutenvrij
L ~ Lactosevrij
V~ Vegan

Menuprijzen zijn exclusief eventuele 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

Aperitiefhapje
NAANBROOD 7,50
Van de lavagrill met dip van yoghurt, citroen, walnoten en za’atar 

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 dishes
Onze side dishes zijn 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

SIDE SALAD (G~L~V) 4,50
Gegrilde groene asperges met plantaardige yoghurt, tomaat, papadum en vadouvan 



Voorgerechten
TERRINE VAN POMPOEN & CANTHARELLEN (G~L~V) 12,50
Pompoenpitten-mayonaise, geroosterde pompoenpitten, vene cress, enoki en carpaccio van champignons
+ Wild zwijn coppa 7,50

TATAKI VAN RETTICH (G~L~V) 12,50
Kort gebakken rettich met hennepzaad, nori-mayonaise, ingelegde koolrabi en espuma van mierikswortel
+ Gebrande coquilles 7,50 

KNOFLOOKBROOD (L~V) 8,50
Warme ciabatta met gepofte knoflookboter, bieslook & vers kruidenslaatje
+ Livar Prosciutto uit Echt, Limburg, 3-sterren beter leven 4,50

Warm voor-/tussengerecht
UIENSOEP (G~L) (vegan mogelijk) 9,50
Romige soep van Zeeuwse ui met gestoofde prei, bieslook en Zeeuwse eidooiercrème
+ Hollandse kokkels, MSC 3,-

Hoofdgerechten
HERFST BLOEMKOOL (G~L~V) 22,50
Bloemkoolpuree met gebakken pastinaak, oesterzwammen, amandelen en jus van port, vanille en pure chocolade 
+ Huisgerookte Kabeljauwfilet 7,50

STEAK VAN KNOLSELDERIJ (G~L~V) 22,50
Met knolselderijvelouté, zwarte knoflookmayonaise, walnoot, appel, waterkers en lavas 
+ Huisgemaakte vol au vent van Zeeuwse scharrelkip 7,50

SMOKEY AUBERGINE (G~L~V) 22,50
Met tahini gepofte knoflookcrème, granaatappel, dukah, gepofte wilde rijst en dadelstroop 
+ Zeeuws hertenfilet uit Wolphaartsdijk 7,50

Dessert & Wine pairing
KAASPLANKJE 14,-
4 verschillende kaasjes met bijpassend garnituur van Fromagerie Erik Murre
Suggestie: Willem’s Wermoed Original Sweet (20%) 8,50

VANILLE-IJS (G) (L~V mogelijk) 10,-
Crumble van witte chocolade, pure chocolade-bietensaus en cacao
Suggestie: Niepoort Ruby Reserve Porto (15%) 6,50

MAPLE & PECAN (L~V) (G~mogelijk) 10,-
Vegan ice cream met Koepoort koffie-notencrumble, cremeux van espresso en verse vijg 
Suggestie: Niepoort Ruby Reserve Porto (15%) 6,50

MINI BITES (G~L~V) 9,50
6 verschillende mini bites zonder geraffineerde suikers
Suggestie: Willem’s Wermoed Original Sweet (20%) 8,50


