ALL

BROOD
BROODJE

&

SOEP

MORTADELLA*

OUDE

KAAS*

9

MET

2

KROKETTEN*

8

PANNETJE

SAND
15

BURGER

VEGA

16

MOSSELEN

20

&

KIDS

geserveerd tot 14 jaar
TWEE

mesclun sla, warm gerookte
zalm, sojaboontjes, wakame,
nori chips en
mieriksworteldressing
geserveerd met brood

tomaatjes, veldsla, basilicum,
burrata, pesto en
pistachenootjes
geserveerd met een crostini
optioneel met serranoham +€3

LIFE

mosselen van Neeltje Jans
gekookt in witte wijn
geserveerd met brood of friet

SALADES

TOMAAT

17

MOSSELEN

* keuze uit wit of bruin brood

BURRATA

RUND

burger van champignons en
oesterzwam met parmezaan,
zongedroogde tomaat, rucola en
truffelmayonaise, geserveerd
met zoete aardappelfriet

8

SALMON

BURGER

COAST

gemaakt met bijvangst uit de
Noordzee, geserveerd met brood

SMOKEY

LIFE

9

rundvleeskroket of groentelinzenkroket van de Ambachterie
uit Zeeuws-Vlaanderen

VISSOEP

COAST

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

100 weken gerijpte kaas met
grove mosterd, zongedroogde
tomaat, augurk en zilveruitjes

BROOD

MENU

BURGERS

Italiaanse mortadella met rucola,
pijnboompitten, ingelegde rode ui
en salsa verde

BROODJE

DAY

BOTERHAMMEN*

3

belegd met kaas, pindakaas,
nutella of een kroket**

KIDS
12

TOSTI

4

wit casino brood met ham/kaas
of kaas en ketchup

PIZZA

MARGHERITA

8

authentieke Italiaanse pizza
met tomatensaus en mozzarella

PASTA

BOLOGNESE

pasta met tomatensaus,
rundergehakt en groenten
*keuze uit bruin of wit brood
**kroket geserveerd op 1 boterham

8

ALL

BORREL

MENU

SNACKS

BROOD & DIPS
stokbrood met 3
verschillende dips

6

OLIJVEN & NOOTJES
combi van siciliaanse olijven
en gebrande noten

8

BOQUERONES
gemarineerde Spaanse
ansjovis met stokbrood

7

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

MANCHEGO
half hard schapenkaasje
geserveerd met mangochutney

7

PLATTER

proeverij van verschillende
bites, snacks en delicatessen

5,5/9

BITTERBALLEN
6 of 10 stuks
van de Ambachterie uit ZeeuwsVlaanderen
SCAMPI KNOFLOOKBITTERBALLEN

6,5/10

4 of 6 stuks
van de Ambachterie uit ZeeuwsVlaanderen
7/10,5

KAASTENGELS
6 of 10 stuks

SWEETS
APPELTAART*

4,5

appeltaart uit de oven,
ambachtelijk bereid met roomboter

CARROT

BITES

DAY

19

CAKE*

4,5

de klasieke worteltaart met glazuur
en fijngehakte pistachenoten

PECAN

CARAMEL

BROWNIE

6,5

brownie met karamelroomijs,
pecannoten en slagroom

PERENCAKE*

3,5

versgebakken perencake van de
plaatselijke bakker In De Soete
Suikerbol
* optioneel met slagroom en/of vanille ijs

