LUNCH

BROOD
BAGEL

&

SOEP

GEROOKTE

ZALM

SAND
10

groentebagel, gerookte zalm,
scrambled eggs, veldsla,
bieslook-creme-fraiche

BROOD PULLED CHICKEN*
pulled chicken, gegrilde ananas,
radijs, feta, sriracha mayonaise
AVO

&

EGG

ON

TOAST

10

9

mashed avocado, gepocheerd ei,
granaatappelpitjes, shiso cress,
chiliflakes

&

KIDS

geserveerd tot 16 jaar
TWEE BOTERHAMMEN*
belegd met kaas, pindakaas,
nutella of een kroket**

4

KIDS TOSTI
ham/kaas of kaas met ketchup

4

PIZZA MARGHERITA
tomatensaus en mozarella kidsformaat

8

*keuze uit bruin of wit brood
**kroket geserveerd op 1 boterham

BROOD MET 2 KROKETTEN* 8
rundvleeskroket of groentelinzenkroket van de Ambachterie
uit Zeeuws-Vlaanderen
SCHOUWSE VISSOEP
gemaakt met bijvangst uit de
Noordzee - geserveerd met brood

8

* keuze uit wit of bruin brood

SALADE
WATERMELOEN HALLOUMI
15
watermeloen, halloumi, orzo,
komkommer, rucola,
amandelschaafsel, pompoenpitten
en limoen-muntdressing
geserveerd met brood

ZOET
APPELTAART
ambachtelijk bereid met
roomboter

CARROT

CAKE

4,5

de klassieke worteltaart met
glazuur en fijngehakte
pistachenoten

PERENCAKE
versgebakken perencake van de
plaatselijke bakker In De Soete
Suikerbol
* optioneel met slagroom +€0,50

BURRATA TOMAAT
12
tomaatjes, veldsla, basilicum,
burrata, pesto en pistachenootjes
geserveerd met brood
optioneel met serranoham +€3

4,5

3,5

BITES

BITES

BROOD & DIPS
stokbrood met 3
verschillende dips

6

BROOD & DIPS
stokbrood met 3
verschillende dips

6

OLIJVEN & NOOTJES
combi van siciliaanse olijven
en gebrande noten

8

OLIJVEN & NOOTJES
combi van siciliaanse olijven
en gebrande noten

8

BOQUERONES
Spaans gemarineerde
ansjovis met stokbrood

7

BOQUERONES
Spaans gemarineerde
ansjovis met stokbrood

7

NACHOS
uit de oven met guacamole,
salsa, creme fraiche en kaas

9

NACHOS
uit de oven met guacamole,
salsa, creme fraiche en kaas

9

PIMIENTOS DE PADRÓN
verse Spaanse zoete pepers
uit de oven met zeezout

7

PIMIENTOS DE PADRÓN
verse Spaanse zoete pepers
uit de oven met zeezout

7

MANCHEGO
half hard schapenkaasje
geserveerd met mangochutney

7

MANCHEGO
half hard schapenkaasje
geserveerd met mangochutney

7

VONGOLE
gewokte venusschelpen met
knoflook en citroen

7

VONGOLE
gewokte venusschelpen met
knoflook en citroen

7

BITES PLATTER
proeverij van verschillende
bites, snacks en delicatessen

19

BITES PLATTER
proeverij van verschillende
bites, snacks en delicatessen

19

SNACKS
BITTERBALLEN
6 of 10 stuks
van de Ambachterie uit
Zeeuws-Vlaanderen
SCAMPI-KNOFLOOKBITTERBALLEN

SNACKS
6/10

6,5/10

4 of 6 stuks
van de Ambachterie uit
Zeeuws-Vlaanderen
KAASTENGELS
6 of 10 stuks

BITTERBALLEN
6 of 10 stuks
van de Ambachterie uit
Zeeuws-Vlaanderen
SCAMPI-KNOFLOOKBITTERBALLEN

6/10

6,5/10

4 of 6 stuks
van de Ambachterie uit
Zeeuws-Vlaanderen
7/11

KAASTENGELS
6 of 10 stuks

7/11

DINER

SOEP

&

SALADE

BURGERS

WATERMELOEN HALLOUMI
15
watermeloen, halloumi, orzo,
komkommer, rucola,
amandelschaafsel, pompoenpitten
en limoen-muntdressing
geserveerd met brood
BURRATA TOMAAT
12
tomaatjes, veldsla, basilicum,
burrata, pesto en pistachenootjes
geserveerd met brood
optioneel met serranoham +€3
SCHOUWSE VISSOEP
gemaakt met bijvangst uit de
Noordzee - geserveerd met brood

COAST

LIFE

RUND

17

rundvleesburger met cheddar,
tomaat, sla en home-made bbqsaus
geserveerd met frietjes

COAST

LIFE

BURGER

VEGA

16

dutch seaweed burger met sla,
tomaat, gebakken ui en
biologische remouladesaus
geserveerd met zoete
aardappelfrietjes

8

SAND

&

KIDS

geserveerd tot 16 jaar

HOOFDGERECHTEN

ZALMFILETJE

RIBEYE
runderribeye van de grill
geserveerd met pimientos de
padron, hasselback aardappel
en tzatziki

23

ZALMFILET
op de huid gebakken zalmfilet
gemarineerd in teriyaki
geserveerd met zeekraal, paksoi
en sesamzaadjes

21

PASTA VONGOLE
spaghetti met gewokte
venusschelpen, peterselie,
knoflook en rode peper

16

PANNETJE MOSSELEN*
mosselen gekookt in witte wijn
geserveerd met 2 sausjes
keuze uit brood of friet

20

*indien voorradig

BURGER

10

geserveerd met groenten &
frietjes
PASTA BOLOGNESE
spaghetti met gehakt en
groenten in tomatensaus

9

PIZZA

8

MARGHERITA

tomatensaus en mozarella kidsformaat

SIDES
te bestellen naast een hoofdgerecht of salade

FRIET
ZOETE

4,5
AARDAPPELFRIET

GROENE

SALADE

4,5
4,5

