Soepen

- Kreeftensoep

€ 12,50

- Romige kerriesoep, met appel

€

- Soep van de dag

€

8,50
7,50

Salades

- Gegratineerde geitenkaas,

met walnoten, croûtons en honing

€ 15,50

met kip, spek en ansjovis

€ 16,50

- Ceasar salad,

- Vissalade, met diverse vissoorten

€ 19,50

Brood

uit zee: Bereid met gezuiverd zilt zeewater uit nationaal
park Oosterschelde. Het brood bevat uitsluitend natuurlijke ingrediënten zoals
tarwebloem, tarwemeel, roggebloem en zeesap. Dit brood kent een zoutreductie
van liefst 40% ten opzichte van normaal brood.
Het brood is eigen kweek en kent geen toevoegingen van koemelk, E- nummers
en bevat ook geen gist. Uiteraard wordt in dit brood alleen gebruik gemaakt
van vol Zeeuws tarwebloem. Kortom, een uniek Zeeuws brood met een
fantastische bite en smaak van SpeltBakkerij BV, Bruinisse.
- Tosti, ham/kaas

€

- Garnalenkroket, met kerriemayonaise

€ 12,75

- Rundercarpaccio, met truffelmayonaise
- Runderkroket, met mosterd, 2 stuks
- Warm vlees, met ui, champignons

Zilt

en paprika

- Gegrilde oesters, 3 stuks

€ 14,50

- Gerookte zalm, met cocktailsaus

- Escargots à la Bourguignonne,

€ 12,50

- Ciabatta, met brie, uit de oven

- Half dozijn oesters

6 stuks met knoflook/peterselieboter

Eiergerechten

- Uitsmijter ham/kaas
- Roerei “De Ruyter”,

met gerookte zalm en bosui

- Boeren omelet

€ 19,50

- Speltbol, met mozzarella, tomaat en pesto
- Stokbroodje, met pata negra

2,75

€ 12,75
€ 10,50
€ 12,50
€ 10,50
€
€

9,25
8,50

€ 14,50

Lunch Specials
€

8,50

€ 11,50
€ 11,50

- Sliptong, met verse frites en remouladesaus € 15,50
- De Ruyter 12-uurtje, een dagsoepje met
molenbrood en kroket

- Focaccia, met hete kip

Voor kindermenu en allergieën of diëten vraag het aan het bedienend peroneel. Onze producten kunnen noten en/of allergenen bevatten.
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten.

€ 12,50

€ 11,50

