Lunch

11:30 – 12:30 uur, 12:45 - 13:45 uur en 14:00 – 15:00 uur

Diner -

Stokbroodje wit of bruin

• 2 kaaskroketten
• Carpaccio van rund met truffelmayo, rucola en pijnboompitjes
• Carpaccio van rode biet met zachte geitenkaas, rucola en honing
• Kleine salade Vis met gerookte zalm, tonijn, garnalen en

• Jong belegen kaas een tomatentapenade
• Old Amsterdam en appelstroop 		
• Gezond (ham en kaas)				
• Ei-bieslook salade 				
• Preparé, kappertjes en ui 			
• Tonijnsalade					
• Gerookte zalm en ei salade			
• Triangelbroodje Carpaccio

4,50
5,25
4,75
4,75
5,25
6,75
7,00
8,75

Tussengerecht (4 gangen):

• Humus van tuinerwten, komkommer en tomaat

5,25

17:00 – 19:00 uur en 19:30 – 21:30 uur

3 of 4 gangen keuzemenu € 28,50 / € 34,50
Voorgerechten:

kruidendressing

• Tomatensoep met kruidenmascarpone en croutons
• Preisoep met crème fraîche en Zeeuwse spekjes
• Broodplankje met roomboter, kruidenboter en tomatentapenade

Hoofdgerechten:

• Varkenshaassaté met frites
• Ierse Biefstuk met peper/preisaus en frites
• Varkensschnitzel met uiensaus en frites
• Gebakken Mosselen met ui, champignons, ravigottesaus en frites
• Lauwe maaltijdsalade Kalkoen 		
met kalkoen, bacon, pijnboompitjes en sojadressing 		
• Lauwe maaltijdsalade Geitenkaas		
met gebakken gepaneerde geitenkaas, champignons, honing
en kruidendressing
• Pasta Vega tagliatelle met zachte geitenkaas, seizoensgroente,
knoflookolie en pijnboompitjes

Nagerechten:

• Dame Blanche
• Rockslide Brownie met vanille ijs en slagroom
• Red Velvetcake met witte chocoladeijs, roodfruit en slagroom
• Naturel cheesecake met vers fruit en slagroom
• Koffie / thee met zoet lekkernijtje

Diner kinderen tot 12 jaar
17:00 – 19:00 uur en 19:30 – 21:30 uur

Kindermenu € 12,50
Voorgerecht:

Kroketten uit Zeeland

• 1 rundvleeskroket				
• 1 kaaskroket 					
• 1 rundvleeskroket of kaaskroket met brood		
• Broodje rundvleeskroket of kaaskroket		
• 2 rundvleeskroketten of kaaskroketten
• 2 rundvleeskroketten of kaaskroketten met brood

Uitsmijters

3,50
3,50
4,50
4,50
7,00
9,00

met naar keuze boerenham, kaas, spek of champignons

• ½ uitsmijter (1 ei) 				
• 1 uitsmijter (2 eieren) 				
• 1½ uitsmijter (3 eieren) 			

5,25
6,25
7,25

Tosti’s

• Boerentosti keuze kaas, ham, ananas, tomaat
vanaf 4,50
• Vegatosti jonge geitenkaas, rode biet, appel en honing
5,50

Soepen

• Tomatensoep met kruidenmascarpone en croutons
• Preisoep met crème fraîche en Zeeuwse spekjes		

6,50
6,50

Goes bordje 			

10,95
Soepje naar keuze, rundkroket met brood, kleine wraps met
kalkoenfilet en zongedroogde tomatentapenade, nacho-chips
en een salade garnituur

Maaltijdsalades

• Lauwe maaltijdsalade Kalkoen 		

10,25

• Lauwe maaltijdsalade Geitenkaas		

10,25

• Maaltijdsalade Vis				

10,95

met kalkoen, bacon, pijnboompitjes en sojadressing 		

met gebakken gepaneerde geitenkaas, champignons, honing
en kruidendressing					

• Tomatensoepje

Hoofdgerechten:

• Poffertjes met roomboter en suiker
• Kipnuggets met friet, appelmoes en mayonaise
• Knakworst met friet, appelmoes en mayonaise
• Rundvleeskroket met friet, appelmoes en mayonaise

Nagerechten:

carpaccio van rund met truffelsaus, rucola en pijnboompitjes

• Knabbel (aardbei - vanille ijs)
• Babbel (chocolade - vanille ijs)

met tonijn, gerookte zalm, garnalen en kruidendressing

Kids

• Poffertjes met boter en suiker 		
• Kipnuggets met frietjes, appelmoes en mayonaise
• Knakworstjes met frietjes, appelmoes en mayonaise
• Kroket met frietjes, appelmoes en mayonaise		

Heeft u een allergie? Meld het ons!
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4,75
5,50
5,50
5,50

Taarten

9:00 – 11:00 uur, 14:00 – 15:00 uur en 15:15 – 16:30 uur
• Naturel cheese cake				
3,75
• Red velvet					
3,75
• Rockslide brownie				
3,75
• Goesenaartje					
2,50
• Verse aardbeientaart 				
3,75
• Appeltaart					
3,75

Warme dranken

• Koffie / thee (Engelse Melange)				
• Cappuccino 					
• Koffie verkeerd 				
• Latte Macchiato				
• Espresso 					
• Dubbele espresso 				
• Verse gemberthee met citroen en honing
• Verse munt thee met honing			

Slow Tea					

• Smooth grey (zwarte thee met citrustonen en bergmout)
• Golden oolong (oolong thee met notige smaak) 		
• Camilla Sunday (kamillethee, anijs en bloedsinaasappel)
• Velvet green thee (groene thee met bloemachtige tonen)
• Rooibos dreams thee
(rooibos met vanille, sinaasappel en honing) 			
• Rose berry blues thee
(groene en rode rooibosthee met frambozen, aarbei, lychee
en rozenblaadjes) 		

• Ginger green paradise thee

(pittige groene thee met gember, kokos, ananas en roze peper)

Koude dranken

• Coca Cola en Coca Cola Zero 			
• Coca Cola XL en Coca Cola Zero XL
• Fuze ice tea sparkling en Fuze tea green		
• Sprite, Fanta en cassis 				
• Tonic, bitter lemon, ginger ale, Rivella, Rivella
cranberry, apfelschorle en tomatensap		
• Zeeuws troebel appelsap			
• Verse jus d’orange klein			
• Verse jus d’orange groot 			

Zuivel					

• Dagverse volle melk of karnemelk 		
• Karne-jus (vers) 				
• Fristi 						
• Koude/warme chocolademelk 		

Water					

• Mineraalwater met/zonder koolzuur
• Fles mineraalwater 75 cl. met/zonder koolzuur

2,25
2,75
2,75
3,25
2,25
3,75
3,50
3,50

Bij de borrel

14:00-15:00 uur en 15:15 -16:30 uur
• Broodplankje 		

met roomboter, kruidenboter en tomatentapenade

• Bitterballen 8 st.					 5,25
• Kaassticks met chili saus			
5,25
• Nacho’s met kaas, zure room en sweet-chilisaus
4,50

Wijnen

Wit droog 		

• Chardonnay Bolla della Venezie, Italië
• Sauvignon blanc Espiritu, Chili

Wit zoet 		

• Johann Burg Duitsland

Rood 		

• Pinot noir Bolla Provincia Pavia, Italië
• Espiritu Cabernet Sauvignon Chili

Rosé		

• Espiritu de Chili Rose Chili

2,50
2,50
2,50
2,50
2,50

• Rosanti Prosecco Frizzante piccolo, flesje 20 cl.
• Vinada (alc. vrije bubbels) flesje 20 cl.

2,50

Van de tap uit Goes 		

2,50

Prosecco 		

• Slot Oostende Blonde Jacoba 33 cl.
• Emelisse Barley Wine 33 cl.

Van de tap

Op fles uit Goes

• Slot Oostende Gouden Gans tripel 33 cl.
• Slot Oostende Straffe Non IPA 33 cl.		
• Emelisse Blond IPA IPA 33cl.
		

Op de fles

2,25
3,95
2,50
2,50

• Amstel Radler 0.0% 30 cl.			
• Heineken 0.0% 30 cl.				
• “Bolleke” de Koninck 33 cl.			
• Liefmans fruitesse 25 cl.
		
• Vedett extra white 33 cl.			
• La Chouffe 33 cl				
• Westmalle dubbel 33 cl.			
• Westmalle triple 33 cl.			
• Paulaner 50 cl. 			
• Duvel 33 cl. 					

2,40
5,75

Binnenlands gedistilleerd		
Buitenlands gedistilleerd

3,00
3,25
4,75

glas / fles
4,25 / 20,00
4,00 / 19,00

glas / fles
3,50 / 17,00

glas / fles
4,25 / 20,00
4,00 / 19,00
glas / fles
4,00 / 19,00
6,95
5,95

Bieren

• Heineken 25 cl.				
• Heineken 33 cl.				
• Heineken 50 cl.				
2,50
3,75
2,75
2,50
2,95

6,50

4,00
5,50
2,50
3,25
4,50
4,75
4,75
4,75
3,00
3,00
3,95
4,25
4,25
4,75
4,75
4,95
5,25
4,50

v.a. 2,95
v.a. 4,95

