
3 gangen Menu € 44 p.p.
Met een groep van 8 personen of meer, dan serveren wij altijd één van onze menu’s

Quenelle van snoekbaars met garnalen en kreeftensaus
Of

Vijgen, Parmaham, Brillat Savarin
Of

Coeur de boeuf, artisjok, zomergroenten, salade, burrata
Of

Bombe van gerookte zalm, Hollandse garnalen, avocado
***

Heilbotfilet, tomaat olijven, zeegroenten
Of

Mosselen á la Campveerse Toren, frietjes
Of

Gegrilde bavette , gegrilde groenten, chimichurri
Of

Saltimbocca, salie, Parmaham, citroen
***

Plankje met drie verschillende kazen
Of

Cheesecake zomerfruit
Of

Crème brûlée
Of

Citroensorbet, limoncello

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

A La Carte
Brood en boter of kruidenboter € 3,50

Zeeuwse zomer oester, Creuze per stuk € 3,50
Lichtgebonden kreeftensoep met garnituur € 16
Phylodeeg gevuld met couscous,feta, olijven, gedroogde tomaat € 14,50

Aubergine uit het vuur, granaatappel, tahin, hazelnoot, tomaat € 21,50

Gebakken zeetong 450 gr.frietjes en salade € 44
Zeeduivel, salie, citroen, peterselie, zeegroenten € 28
Dessert a la carte : Dame Blanche à la Campveerse Toren € 16

Europese kreeften menu
3 gangen v.a.€ 67.50 p.p.

4 gangen met soep  € 75
Brood € 3,50

Menu

Cappuccino van Oosterscheldekreeft
of

Gegrilde tonijn, quinoa, mango,japanse vinaigrette
of

5 Zeeuwse zomer oester
*

Halve gegrilde kreeft, kruidenolie, zee-groenten, asperge
of

Zeetong, frietjes, salade
*

Pot au fleur, witte chocolade, mirabelle ijs
of

Plankje met drie verschillende kazen

Speciaal geselecteerde “Kreeften”wijn

Per Fles € 35,00  - Per glas €  8,50

Europese kreeft grillé met salade, frietjes
Homard grillé salade

€ 14
per 100 gr

Bijgerechten :
Verse frietjes met mayonaise
Gemengde salade

Pièce jointe supplémentaire:
Frites fraîches avec mayonnaise
Salade composée

€ 4,50

Sluiting diner: maandag en dinsdag
Sluiting lunch: maandag t/m donderdag

Openingstijden : Diner 17.30 | 2de zit 20:00 uur
Diner eindigd om  22:00

Lunch uitsluitend op het terras

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 menu


