
3 gangen menu € 47 p.p.
Met een groep van 8 personen of meer, serveren wij altijd één van onze menu’s

A la carte Voorgerecht € 18 – Hoofdgerecht € 29– Dessert € 14

Quenelles van snoekbaars met Hollandse garnalen en kreeftensaus
Of

Portobello, gamba, gedroogde tomaatjes, feta ( ook mogelijk)
Of

Gerookte - zalm en Veerse Meer Paling, brioche toast
Of

Soft shell crab, aÏoli, avocado + € 5
Of

Vitello, artisjok,cassave,truffeltapenade
***

Noordzeevis met Marokkaanse citroensaus
Of

Entrecôte ,Choronsaus, gegrilde groenten
Of

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

Asperge, warm gerookte zalm, zeegroenten,jonge aardappel
***

Plankje met drie verschillende kazen
Of

Aardbeien Romanoff
Of

Crème brûlée van pistache
Of

Coupe sorbet, watermeloen

Sluiting diner: maandag en dinsdag
Sluiting lunch a la carte : zondag t/m vrijdag

Openingstijden : Diner 17.30 | 2de zit 20:30 uur
Restaurant gesloten vanaf 22:00

Helaas moesten wij ook de prijzen verhogen.

Lunchkaart 12:00-16:00
Wij gaan zeer zorgvuldig om met uw voedselallergie.

Oosterschelde kreeft menu per 2 pers.

3 gangen met Bisque € 79 pp

3 gangen met Bombe € 99 pp

Menu

Bombe van Oosterscheldekreeft-tartaar, hollandse garnalen + € 25
*

Bisque van Oosterscheldekreeft
*

Halve gegrilde Oosterscheldekreeft, asperge, zeegroenten, kruidenolie
*

Cheesecake, passievruchten seizoensfruit

Zeeuws menu 4 gangen € 70 pp

Menu

Oesters:  3 creuse & 3 Gillardeau
*

Bisque van Oosterscheldekreeft
*

Gebakken Veerse Meer paling, frietjes, salade
*

Nectarine,Melba

A La Carte
Brood en boter of kruidenboter € 4,50

Zeeuwse oester, Creuze per stuk € 3,50
Franse oester, Gillardeau per stuk € 4,50
Gebakken zeetong met frietjes en salade € 49,00
Oosterscheldekreeft per 100 gr. met frietjes en salade € 17,00

Bijgerechten :      € 7,50
Verse frietjes met mayonaise
Gemengde salade

Pièce jointe supplémentaire:
Frites fraîches avec mayonnaise
Salade composée

Dessert a la carte : Dame Blanche à la Campveerse Toren € 17


