
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 7,50 / met vlierbloesemsiroop 9,95

WHITE WOODS 12,50 /als mocktail met Loopuyt virgin gin 11,50
Dry gin, citroen, kastanjesiroop en pure chocolade rasp 

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
GROENTETUINTJE (G~L~V) 7,50
Diverse rauwe groente met avocadodip 

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 (3 sterren beter leven)

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
Witlofsalade met Granny Smith, bloedsinaasappel, radijs en walnoten 



Voorgerechten
PREI & KOEPOORT  KOFFIE (G~L~V) 12,50
Rouleau van prei en nori met crème van cashew, ingelegde zilveruitjes, gekoelde bouillon van koffie en Zeeuwse ui
+ Hollandse garnalen 6,50

STEAK TARTAAR (G~L~V) 12,50
Steak tartaar van dry aged biet, lauwwarme schuim van aardappel, gerookte olijfolie, mosterdblad en krokante aardappel
+ Krokante zwezerik 6,50 

FLAMMKUCHEN 8,50
À la minute gebakken flammkuchen met crème fraiche, Zeeuwse prei en oesterzwammen 
+ Livar Prosciutto uit Echt, Limburg (3 sterren beter leven) 4,50

Warm voor-/tussengerecht
PADDENSTOELENSOEP (G~L~V) 9,50
Schuimige soep van paddenstoelen met gegrilde portobello, citroengras en licht pikante bosui-olie 
+ Huisgerookte skrei 3,50

POMPOENRAVIOLI 12,50
Huisgemaakt pompoenravioli met schuimige saus van oude kaas, crispy salie en knoflook-0lie 
+ Verse truffel 12,50 

Hoofdgerechten
POMPOENRAVIOLI 22,50
Huisgemaakt pompoenravioli met schuimige saus van oude kaas, crispy salie en knoflook-0lie 
+ Verse truffel 12,50 

GEVULDE PORTOBELLO 22,50
Portobello met een korst van boerenkool, wafeltje van boerenkool, jus van portobello en stamppot-boerenkool met kastanjes
+ Livar buikspek (3 sterren beter leven) 7,50

RED CABBAGE (G~L~V) 22,50
Gebakken rode kool met crème van aardpeer, ingelegde rode kool en saus van rode kool
+ Huisgemaakte stoof van Zeeuws hert 7,50

VENKEL & MOLE (G~L~V) 22,50
Gebraden venkel met Mexicaanse mole, krokante maïs, rauwe venkel en tomatensalsa 
+ Huisgerookte skrei 7,-

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

YOGHURT & WITTE CHOCOLADE (G) 10,-
Roomijs van boerenyoghurt, ganache van witte chocolade en yoghurt, schuim van yoghurt, spongecake en crème van 
rode kool en kersen 
Suggestie: Weingut Göhring 9% Dessertwijn van de Albalonga druif, goede zuurtegraad, lekker zoet 7,50

MATCHA & MANGO (G~L~V) 10,-
IJs op basis van cashewnoten met matcha, donkere chocolade, crème van mango en basilicum
Suggestie: Matcha latte (op basis van havermelk) 5,50

CREAM CHEESE (G) 10,-
Gebrande cream cheese met citroentijm-olie, gepocheerde vijg en gepofte kastanjes
Suggestie: Niepoort Ruby Reserve Porto (15%) Morgadio da Calçada 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


