Voorgerechten
Soepjes
Tomaat

5,50

fluwelige tomatensoep met een vleugje truffelroom

Vis

7,95

romige Schouwse vissoep

Brood met smeersels

4,25

(aïoli /pestokruidenkaas/tapenade)

Groen & gehusseld
(als voor- of hoofdgerecht te bestellen)
Caesar

klein / Groot
9,25 / 11,50

frisse salade met stukjes kip, ei, uitgebakken spek en dressing

Zalm

9,50 /

12,95

8,95 /

10,95

groene salade met gerookte zalm, komkommer, tomaat, ei,
rode ui, kappertjes en dille-mosterddressing

Geit

√

salade met lauwwarme geitenkaas, pecannoten, gedroogde
tomaatjes en appelstroop

Warm & Koud
Carpaccio

10,50

van weiderund met truffelmayonaise, spekjes, pijnboompitten en
Grana Padano

Zalm

10,50

tartaar van gerookte zalm met limoenmayonaise,
komkommerlamellen in een kaashoorntje

Garnaal

13,50

torentje van Hollandse garnalen met citroen, cocktailsaus en salade

Coquilles

9,50

in de schelp geserveerd met Hollandaisesaus en balsamico

Gamba

9,50

spies met grote garnalen op een frisse salade met aïoli

Kaas
gebakken Camembert op salade met noten en Preiselbeerenjam

Alle voorgerechten worden geserveerd met brood en boter

Een allergenenkaart is op verzoek verkrijgbaar

√

8,50

Hoofdgerechten
Vlees
Wiener Schnitzel

16,95

Wiener schnitzel met champignonroomsaus

Schnitzel Grevelingen

17,95

Wiener schnitzel met gebakken ui, bacon, champignons en kaas uit
de oven

Spare rib

19,00

huis gemarineerde, gegrilde spareribs geserveerd met frites en eigen
barbecue- en knoflooksaus

Rund

22,00

gegrilde entrecote van Hollands weiderund naar keuze met
champignonroomsaus, pepersaus of rode wijnsaus

Lam

22,50

lambsbout gestoofd in eigen jus met spitskoolstamppot

Jachtschotel

19,95

wildgoulash van hert en haas met rode kool en spruitjes

Hertenbiefstuk

23,50

gebakken hertenbiefstuk met rode wijnsaus, rode kool en spruitjes

Vegetarisch
Wrap

√

16,50

krokante wrap gevuld met gewokte groenten en linzen, gegratineerd
met kaas

Kaas
gebakken Camembert op groenten met een saus van Preiselbeeren

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met frites en salade

Een allergenenkaart is op verzoek verkrijgbaar

√

16,50

Hoofdgerechten
Vis
Sliptong

- 3 stuks
- 2 stuks

20,00
17,00

gebakken sliptong met groenten en huisgemaakte tartaarsaus

Trio

20,00

van sliptong, zwaardvis en scholfilet met Hollandaisesaus

Zwaardvis

18,50

zwaardvis van de grill geserveerd met een grote gamba en
kreeftensaus

Zeetong

dagprijs

gebakken zeetong met groenten en huisgemaakte tartaarsaus

Voor de kinderen
Snack

7,00

kindermenu met kroket of frikandel of kipvingers

Vis

8,00

kindermenu met kibbeling

Schnitzel

8,00

schnitzel in kinderformaat

Kluifjes

9,00

spareribs in kinderportie

Sliptong
1 sliptong met remouladesaus
De kindermenu’s worden geserveerd met frietjes,
mayonaise en appelmoes

Een allergenenkaart is op verzoek verkrijgbaar

11,00

Nagerechten
Kinderijsje
Coupe Senior

vanille- en aardbeienijs met slagroom

Coupe Tropical

aardbeien- en yoghurt-bosvruchtenijs met
vers fruit, frambozensaus en slagroom

7,25

Dame Blanche

vanille-ijs met warme chocoladesaus
en slagroom

6,25

Coupe Aardbeien

vanille-ijs met verse aardbeien en slagroom
(alleen verkrijgbaar in seizoen)

7,75

Coupe Suikervrij
Choco Burger

suikervrij vanille-ijs met vers fruit

6,00
6,75

Super Sorbet

vanille- en aardbeienijs, vers fruit
frambozensaus en slagroom

8,75

Strudel Grevelingen

apfelstrüdel met rum-rozijnenijs, slagroom en
warme vanillesaus
zachte wafel met rum-rozijnenijs, vanille-ijs,
warme vanillesaus en slagroom

5,25

Verkrijgbaar in de smaken: Cookie Dough,
Chocolate Fudge Brownie en Strawberry
Cheesecake

3,95

Luikse wafel

vanille- en chocolade ijs met chocoladesaus
en slagroom

twee wafels met vanille- en chocolade ijs,
bananensaus en slagroom

3,75
5,50

5,95

Koffiekaart
Thee
Verse muntthee
Koffie
Cappuccino
Koffie verkeerd
Warme chocomel
Latte Macchiato
Irish coffee
Italian coffee
Calypso coffee

Twinings, diverse smaken

French coffee

met Grand Marnier en slagroom

in het zomerseizoen
(ook cafeïnevrij verkrijgbaar)
(ook cafeïnevrij verkrijgbaar)
met of zonder slagroom
met whiskey en slagroom
met Amaretto en slagroom
met Tia Maria en slagroom

Een allergenenkaart is op verzoek verkrijgbaar

1,95
2,75
2,45
2,60
2,60
3,25
3,25
6,50
6,50
6,50
6,50

