
      

                                                                                                 

 

Menukaart 

 

 
 

 

 

Burgemeesterhackstraat 28 

4471 BM  Wolphaartsdijk 

0113-223025 



Voorgerechten 

 
Garnalencocktail                                     €Dagprijs 

 

Garnalenkroket                                       €8.50 P.ST 

 

Rundercarpaccio                                       €12.50 
Truffelmayonaise & rucola  

 

Vis plank voor 2 personen                         €22.50 
Koude & warme vis tapas  

 

Gefrituurde scampi’s met piri piri saus      €8.50 

 

Inktvisringen met knoflooksaus                €7.50 

 

Zeeuwse kreeften soep met brood             €12.50 

 

Oesters Zeeuwse creuses                        €2.25 P.ST 

 

Oester Zeeuwse platte 4/0                    €2.50 P.ST 

 

 

 



                  Visgerechten 
 

Vispotje                                                      €18.75 

Gekookte vis met Hollandse garnalen en een vissaus 

 

Gebakken Tong                                         €Dagprijs 

Gebakken zee tong naturel 

 

Gebakken mosselen                                      €17.50 

Verse mosselen gebakken met een roomsaus  

 

Gekookte mosselen                                      €21.50 

( seizoensgebonden ) 

 

Gebakken Kibbeling                                     €16.50  

Kleine stukjes kabeljauwfilet krokant gebakken 

 

Gebakken lekkerbek                                    €16.50 

Het staartje van de kabeljauw krokant gebakken  

 

Gebakken paling                                         €24.50 

Verse veerse meer paling gebakken 

 

Vangst van de dag                                     €Dagprijs 

( vraag aan ons personeel )   

 

Poke Bowl                                                   €21.50 

Gekookte rijst met gegrilde zalm 

 

Gebakken scampi’s                                      €23.50 

Kreeftensaus                                                  



             Vleesgerechten 
Gebakken kipsaté                                     €14.50 
Met satésaus, atjar en kroepoek  

 

Kogelbiefstuk                                           €19.50 
Met gebakken champignons 

 

Runder ribeye                                           €22.50 
Stuk mals gebakken ribstuk van het rund 

 

Champignonroomsaus                                                +€1.50 

Peperoomsaus                                                           +€1.50 

 

    Alle menu’s worden geserveerd met friet en salade 

         

          Dessert 

 

 

Vanille ijs met vers fruit                            €7.50 
Geserveerd met vers fruit van de dag 

Dame blanche                                            €8.35 
Vanille ijs met warme chocoladesaus 

                    

 

 



                 Borrelhapjes 

Inktvisringen 6 st.                                 €7.50 

In de frituur gebakken mosselen              €7.50 

Bordje kibbeling met ravigotte saus         €6.25 

Brood met kruidenboter                           €5.25 

Tempura garnalen 6 st.                           €7.50 

Borrel plank bitterbal & frikandel    klein  €7.50 

                                                    Groot €9.50         

                      Broodjes 
Hollandse garnalen met cocktailsaus            €8.50 

 

Huisgerookte paling                                   €7.50 

 

Huisgerookte zalm                                     €7.25 

 

Haring met uitjes                                       €4.50 

 

Tonijnsalade                                                €6.50 

 

Krabsalade                                                 €6.50 

                                

Schots gerookte zalm                                 €6.75 

 

Gebakken Zeeuwse mosselen met uitjes        €7.75 

 

Pikante kip met piri piri saus                       €7.75 



Frisdranken:                               Warme dranken: 

Pepsi Cola               €2.25         Koffie normaal        €2.25 

Pepsi Max               €2.25         Cappuccino              €2.75 

Sinas                      €2.25         Latte Macchiato    €3.00 

Cassis                     €2.25         Espresso                €2.25 

Ice Tea                  €2.25         Thee                      €2.25 

Ice Tea green         €2.25 

Sinaasappelsap        €2.50            Alcoholische dranken:        

Sprite                     €2.50          koffie speciaal         €6.00                              

Sourcy rood              €2.25         Whisky 

Sourcy Blauw           €2.25         Koffie speciaal         €6.00 

Appelsap                 €2.25         Tia Maria 

Tonic                       €2.50         Koffie speciaal         €6.00 

Bitter lemon            €2.50         Drambuie  

                                                Koffie speciaal         €6.00 

Sourcy rood 75CL     €4.75         Cuarenta Y tres 

Sourcy blauw 75CL   €4.75 

 

 

Sterke drank:                          

Amaretto            €3.50            

Bacardi                €4.50              

Wodka                  €3.50             

Gin Tonic              €9.00             

Tia Maria             €3.75             

Drambuie              €3.75  

Cuarenta Y Tres    €3.75    

 Jong Jenever       €2.50              

Whiskey                €3.75  

              

 


