
BIB Gourmand 3 gangen Menu € 39 p.p. 
Met een groep van 8 personen of meer, dan serveren wij altijd één van onze menu’s 

 

Auberge de Campveerse Toren is trotse bezitter van de Bib Gourmand, die uitgegeven wordt door Michelin aan 

restaurants met een zeer goed driegangenmenu voor maximaal 39 euro 

 

Veerse Meer mosselen à la Campveerse Toren 
 Of  

Pastrami van lam met jonge wortelpuree 
En/Of 

Carpaccio van tomaat met, burrata, tomaten vinaigrette  
***  

Zeewolffilet met dillesaus, zeegroenten 
Of  

Diamanthaas, gegrilde groenten , chimichurri 
Of 

Aubergine uit het vuur, granaatappel, tahin, hazelnoot, tomaat  
***  

Plankje met drie verschillende kazen  
Of  

Chocoladebonbon met aardbeien 
Of 

Limoenmousse met hangop,watermeloen& roodfruit 
 

A la carte Voorgerecht € 14– Hoofdgerecht € 24– Dessert € 12 
 

Wij serveren brood op aanvraag met olijfolie, boter & zeezout € 4,50 

Zeeuwse zomer oester, Creuze per stuk 
Huître creuse de Zélande, la pièce 
 

€ 3,50  

Ibérico Cebo de Campo, geroosterd brood met tomaat haché 
Ibérico Cebo de Campo, pain grillé avec tomate haché 
 

€ 15 

Lichtgebonden kreeftensoep met royaal garnituur 
Bisque de homard avec sa garniture royale 
 

€ 15      € 19 

Gebakken zeetong 300gr.  
Sole à la meunière 300 gr. 
 

              € 29 

 

Oosterscheldekreeft grillé met salade  
Homard Oosterschelde grillé salade  
 

€ 14   
per 100 gr    

Entrecôte Portsaus  
Entrecôte sauce porto 
 
 

              € 29 
 
 

Kreeftenmenu 3 gangen v.a.€ 64.50 p.p. 

3 gangen met soep € 64,50 
3 gangen met “Bombe” € 75,00 

4 gangen menu  € 85 
Brood € 4,50 

 

Menu 
Cappuccino van Oosterscheldekreeft 

* 
“Bombe” van Oosterscheldekreeft, rivierkreeftjes, garnalen en meloen,  

vinaigrette van ananas en juzu 
* 

Halve gegrilde Oosterscheldekreeft, kruidenolie, zee-groenten, asperges 
of  

Tagliatelle met Oosterscheldekreeft, zee-groenten 
* 

Rood fruit, mousse van citroen en frambozensorbet 
 

Speciaal geselecteerde “Kreeften”wijn  
Per Fles € 35,00  - Per glas €  8,50 

 

 

Dessert : Dame Blanche à la Campveerse Toren              € 16 
Panna cotta van mango en passievruchten, yoghurtijs              € 14 
Assortiment van kazen met rogge-rozijnenbrood  4st        € 14 

6st        € 16 

 
Sluiting diner: maandag en dinsdag 

Sluiting lunch: maandag t/m donderdag 
Openingstijden : Diner 17.30 | 21.00uur 

Openingstijden:  lunch 12.00|14.00 uur zaterdag en zondag 
Wij gaan zeer zorgvuldig om met uw voedselallergie. 
Merci de nous informer de vos éventuelles allergies. 

Please inform us of any allergies or food sensitivities, or if you prefer a vegetarian me nu 

Bijgerechten :                                                  

Verse frietjes met mayonaise        
Geglaceerde wortel, honing, thijm 
Asperges met Hollandaise 
Gemengde salade 
Zeegroenten 

Pièce jointe supplémentaire:  

Frites fraîches avec mayonnaise 
Carottes confites, miel, thym 
Asperges sc Hollandaise 
Salade composée 
Salicorne 

€ 4,50 


