
Diner



huisaperitief
CAVA MONT FERRANT BIO 
Cocktail met cava, gin en citroen 11,50 
Cava naturel 7,50

WILLEM’S GINGER SPRITZ
Willem’s Wermoed original, ginger beer, 
sinaasappel en munt / 12,50

voorgerechten 
PLANTAARDIGE CARPACCIO (G)
12,50
Twaalf uur gegaarde watermeloen,
zoetzure saus, oude kaas-olie, oude
kaasschaafsel 
en red chart sla 
+ Oester met soja en jalapeño
3,50/stuk 

TOMATENTARTAAR (G~L~V) 12,50
Avocadocrème, aardappelkaantjes,
radijs en micro leaves 
+ Brandt & Levie droge worst met
venkelzaad 4,50

KNOFLOOKBROOD 8,50
Warme ciabatta met verse groene
kruiden en Parmezaan 
+ Livar Prosciutto uit Echt, Limburg
4,50

soep
ASPERGESOEP (G~L~V) 9,50
Romige aspergesoep met daslook
+ Hollandse garnaaltjes 3,50

aperitiefhapje
ZEEUWSE OESTER (G~L) 
3,50 / 6 stuks 19,-
met soja en jalapeño 

BRANDT & LEVIE (G~L) 9,- (80 gram)
Droge worst met venkelzaad, Amsterdam

LIVAR PROSCIUTTO (G~L) 9,- (80 gram)
Echt, Limburg 

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. Kleine eter of
lekkere trek? Onze gerechten zijn ook los te bestellen. 

3-gangen 37,50 // voor~hoofd~dessert (kaas i.p.v. dessert + 2,50)
4-gangen 44,50 //  voor~soep~hoofd~dessert (kaas i.p.v. dessert + 2,50)
5-gangen 52,50 // voor~soep~hoofd~kaas~dessert

Menuprijzen zijn exclusief eventuele supplementen en side dishes. Indien u
dieetwensen of allergieën heeft verzoeken wij u dit door te geven bij uw bestelling. 

G ~ Glutenvrij 
L ~ Lactosevrij 
V ~ Vegan



NAGERECHTEN
VANILLE IJS (G~L*~V*) 10,-
Crumble van witte chocolade, pure
chocolade-bietensaus en cacao 
*Lactosevrij en vegan mogelijk op
verzoek

PANNA COTTA 10,-
Groene appel, framboos, limoen en tuille 

MINI BITES (G~L~V) 9,50
6 verschillende mini bites zonder
geraffineerde suikers

KAASPLANKJE 14,-
4 verschillende kaasjes met bijpassend
garnituur van Fromagerie Erik Murre

dessertwijn
MEDE [10,6 %] 6,50
Honingwijn met een vleugje walnoot,
heerlijk voor bij het kaasbordje 

WEINGUT GÖHRING [9%] 7,50
Dessertwijn van de Albalonga druif,
goede zuurtegraad, lekker zoet

RUBY, RESERVE PORT [20%] 6,50
Morgadio da Calçada

side dishes

VERSE FRITES  (G~L~V) 4,50
van Zeeuwse aardappelen met
mayonaise en Zeeuwsche zoute

SIDE SALAD (G~L~V) 4,50
Tomatensalade met 8 jaar oude
balsamico en extra vergine olijfolie

In combinatie met een

voor- of hoofdgerecht

HOOFDGERECHTEN
BLOEMKOOL & SNIJBONEN (L~V) 22,50
Krokant gebakken bloemkool, tagliatelle
van snijbonen en saus van groene curry 
+ Kabeljauw 6,-

ASPERGES & LAMSOREN 22,50
Gegrilde asperges met lamsoren, 
64°c eitje, luchtige hollandaise en 
wafel van aardappel
+ Krokant gebakken kalfszwezerik 8,- 

MAÏSRIBS (G~L) 22,50
Maïsribs, gratin van peen, zwarte
knoflook, salade van champignon en
bleekselderij en olie van citroengras 
+ Zeeuwse kalfspicanha, Meliskerke 6,-



 

het duurt
even voor we weten
waar het gefluister vandaan komt

het aait ons zacht over het trommelvlies

als de echo van een geliefde
als haartjes nauwelijks hoorbaar rijzend 
bij een hand die je nadert en warmt
als troostend water

nog langer voor het kan heten: 
we noemen het eerst
‘thuis zijn’

later erkennen we pas 
dat dit nog beter
dan thuis

dat dit is wat we hadden gehoopt 
elke dag achter de voordeur te vinden

vergeten we hier even de haast, leven we 
onder een lucht die nog eens weids is, 
zo weids als je wist

dat een hemel kan zijn— 
dan horen we plots

het komt van tussen de lakens,
van tussen de lippen van een lange avond, 
van tussen de armen van vloer, muur, plafond

en het zegt

blijf nog maar even 
wees alsjeblieft welkom
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