Lunchen,
borrelen &
vroeg diner
Belegd brood Echt desembrood uit “in de bakkerij” bruin/wit
Eiersalade met bieslook, mayonaise en kerrie
Carpaccio met truffelmayo, pijnboompitten en Parmezaanse kaas
Gezond ham, kaas, sla, komkommer, tomaat, ei, mayonaise
2 handgemaakte garnalenkroketten met brood wit/bruin of friet
2 handgemaakte kaaskroketten met brood wit/bruin of friet
2 bourgondische rundvleeskroketten met brood wit/bruin of friet

€ 6,00
€ 12,50
€ 7,00
€ 11,00
€ 9,50
€ 9,00

Lunchspecials

Chefs lunch
€ 12,50
Tomatensoepje, boterham kroket (kaas / rundvlees of garnalen) en boterham
eiersalade
Chefs uitsmijter 3 gebakken eitjes met kaas of ham & kaas
€ 8,50
Flatbread Zalm
€ 9,00
Dubbelgevouwen flatbread met kruidenkaas, gerookte zalm, kappertjes, rode ui en
wasabi mayonaise
Cheesy Fries friet met gesmolten kaas
€ 5,00
Loaded Fries friet met gesmolten kaas, pittig gehakt en bosui
€ 7,50
Pulled Pork Fries Friet met gesmolten kaas, pulled pork, BBQ saus en bosui € 8,00

Warme Foccacia’s

open tosti op foccacia uit onze pizzaoven
Classic ham en kaas
€ 6,00
Texas pulled pork, kaas en BBQ-saus
€ 8,00

Soepen

geserveerd met stokbrood, als voorgerecht of als maaltijdsoep
Tomatensoep
€ 5,00 / € 6,00
met knabbelstengel en naar keuze met of zonder balletjes
Soep van het seizoen
€ 6,00 / € 7,00

Salades

geserveerd met stokbrood, als voorgerecht of als maaltijdsalade
Ceasar salade
€ 9,50 / € 11,50
Romeinse sla met gemarineerde kip, cherry tomaat, Parmezaanse kaas, croutons, ei
en ceasar dressing
Salade met gebakken geitenkaas
€ 10,50 / € 12,50
Mesclun met gebakken geitenkaas, tomaat, komkommer, ei, walnoten en vijgen
Carpacciosalade
€ 11,50 / € 13,50
Mesclun met malse runderhaas, tomaat, komkommer, truffelmayonaise,
pijnboompitten, kaantjes en Parmezaanse kaas
Salade met vis
€ 13,50 / € 15,50
Mesclun en babyspinazie met gerookte zalm, tonijn, gamba, tomaat, ei, komkommer,
croutons en honing-mosterd dressing

Voorgerechten

Plank brood aioli, pesto en roomboter
€ 5,50
2 Handgemaakte kaaskroketten
€ 9,50
2 Handgemaakte garnalenkroketten
€ 11,00
Runder carpaccio
€ 11,50
Runderhaas, rucola, truffelmayo, pijnboompitten, kaantjes en Parmezaanse kaas
Nacho’s Guacamole +€ 1,00
€ 6,50
Tortillachips met kaas, tomaat, jalapeño pepers, crème fraiche en salsasaus

Hoofdgerechten

Kipsaté XL
€ 15,00
Kip-dijen op een spies met satésaus, atjar tjampoer en kroepoek
Heavy burger
€ 13,50
Grof gemalen Black Angusbeefburger, burgersaus, tomaat, augurk, kaas en sla
Tex-Mex burger
€ 15,50
Grof gemalen Black Angusbeefburger, avocadoburger, burgersaus, guacamole,
tomaat, augurk, kaas en sla
Schnitzel Slot Oostende
€ 15,00
Malse varkensschnitzel met tomaat en kaas gegratineerd
Gegratineerde visstoverij normaal / klein
€ 16,50 / € 14,50
Uit de oven met kabeljauw, zalm, roze garnalen, mosselen en garnalen-dille saus
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met friet
Extra friet en mayo: € 2,50
Bakje frisse salade of warme gewokte groente: € 2,50
Extra saus: € 1,50 (keuze uit: peper, champignon, kruidenboter)

100% Vegan

Healthy salade XL / klein
€ 10,50 / € 8,00
Mesclun en babyspinazie, tomaat, komkommer, croutons, kaas en mosterd dressing
Vegan Fries Friet met gesmolten vegan kaas
€ 7,00

Voorgerechten
Groente loempia’s 2 stuks, met zoete chilisaus

€ 8,00

Hoofdgerechten
Avocadoburger Burger van avocado, tomaat, augurk, guacamole en sla
Bietenburger Burger van rode biet, tomaat, augurk, mosterd en sla

€ 13,50
€ 13,50

Nagerechten
Frambozen sorbetijs
€ 6,00
Vegan kersen-frangipanetaart glutenvrij, met bolletje vegan Candy Nutsijs € 7,50

Kindergerechten

Frikandel of kroket met friet, appelmoes en mayonaise
Kinderpannenkoek met stroop / poedersuiker
Kinderijsje Kleine softijscoupe met kinderversiering en verrassing

€ 5,50
€ 5,75
€ 4,50

Nagerechten

Dame blanche Vanille-ijs met slagroom & chocoladesaus

€ 7,50

Speciale koffies

Bailey’s, Irish, French, Spanish of Italian Coffee

Softijs normaal/klein
Naturel
Aardbeiensaus
Karamel en stroopwafelstukjes
Verse aardbeien
Supplement slagroom

€ 7,50

€ 4,50
€ 5,00
€ 6,50
€ 7,50

/
/
/
/

€ 3,50
€ 4,00
€ 5,50
€ 6,50
€ 0,50

Warme dranken

Koffie / espresso
Cafeïnevrije koffie
Cappuccino (lactosevrij met sojamelk +€ 0,50)
Koffie verkeerd
Latte Macchiato
Slot Oostende Koffie
Latte Macchiato, slagroom en naar keuze caramel of hazelnoot siroop
Thee, Engelse Melange
Verse muntthee met honing / verse gemberthee met honing en citroen
Warme chocomel (Nutricia)
Supplement slagroom

Wijn en champagnoise v/h huis Per glas of per fles

€ 2,25
€ 3,50
€ 3,00
€ 0,50

Champagnoise Slot Oostende Brut Reserva Extremarium
Droge witte Slot Oostendewijn Sauvignon Blanc
Droge witte Slot Oostendewijn Chardonnay
Half Zoete witte Slot Oostendewijn Airen
Rode Slot Oostendewijn Merlot
Slot Oostende Rose Grenache & Cinsault

Pickwick Slow Tea

100% natuurlijke thee van extra lange theeblaadjes
Smooth Grey zwarte thee met citrustonen van bergamot
€ 2,60
Golden Oolong oolong thee met oranje kleur en nootige smaak
€ 2,60
Velvet Green groene thee met fluweelachtige bloemige tonen
€ 2,60
Camilla Sunday
€ 2,60
kruidenthee met de smaak van kamillebloemen, anijs en bloedsinaasappelschil
Rooibos Dreams
€ 2,60
rooibos thee met warme vanille, zoete sinaasappel en honing
Rose Berry Blues
€ 2,60
groene en rode rooibosthee met frambozen, aardbeien, lychee en rozenblaadjes
Ginger Green Paradise
€ 2,60
pittige groene thee met gember, kokosnoot, ananas en roze peper

Slot Oostende taarten en zoetigheden

Appeltaart warm/koud
Monchoutaart
Mokka Schuimbol
Vegan Kersen-frangipanetaart Glutenvrij
Supplement slagroom

Koude dranken

IJscappuccino (topping+ € 0,50)
Melk of sojamelk
Koude chocomel (Nutricia)
Mineraalwater met of zonder koolzuur
Coca Cola, Coca Cola Zero, Fanta, Sprite, Cassis
Coca Cola XL en Coca Cola Zero XL
Fuze ijsthee Sparkling, Fuze ijsthee Green
Rivella, Ginger Ale, Bitter Lemon, Tonic, Fristi
Tomatensap, Apfelschorle
Slot Oostende kinderlimonade

€ 4,00
€ 4,50
€ 4,00
€ 4,50
€ 0,50

€ 3,75
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,60
€ 3,95
€ 2,95
€ 2,75
€ 2,95
€ 2,00

Verse ijsthee (zonder koolzuur)
€ 4,25
1. Black Tea Lemon, 2. Black Tea Peach, 3. Black Tea Melon, 4. Black Tea Mango,
5. Green Tea Forest Fruit, 6. Green Tea Lemon, 7. Green Tea Mint, 8. Green Tea
Peach Sugar free, 9. Wild Berries Infusion, 10. Tropical Infusion
Smoothies en fruitdranken
Verse jus d’orange
Vers appelsap (troebel)
Sinaasappelsap met verse banaan en aardbei

Huisgemaakte Soda’s

Passionfruit (passievrucht, crushed ice, munt en bruiswater)
Cherry (kers, crushed ice, blauwe bes en bruiswater)
Strawberry (aardbei, crushed ice, munt en bruiswater)

Diverse bieren v.a. € 3,00, ook alcoholvrij.
Vraag ernaar bij onze medewerkers.

€ 2,50
€ 2,50
€ 2,85
€ 2,75
€ 3,25
€ 4,75

€ 4,00
€ 3,00
€ 4,50

€ 4,25
€ 4,25
€ 4,25

Speciaal voor ons geselecteerde en geïmporteerde wijnen en champagnoise,
ook in de winkel te koop

€ 6,00 / € 32,50
€ 4,25 / € 19,95
€ 4,50 / € 20,95
€ 4,25 / € 19,95
€ 4,25 / € 19,95
€ 4,25 / € 19,95

Luxe wijnen per fles, vraag ernaar bij onze medewerkers.

Cocktails

Hugo (Vlierbloesemsiroop, champagnoise, verse munt en spuitwater)
Mojito (Rum, limoen, Sprite en verse munt)
Aperol Spritz (Aperol, spuitwater en champagnoise)
Sex on the Beach (Vodka, Peachtree, grenadine en jus d’orange)
Royal Bliss Ginger (Ginger Ale, Whisky en limoen)
Royal Bliss Berry Sensation (Tonic, Vodka en rood fruit)

Mocktails Alcoholvrije cocktails

Sweet Ginger (Ginger Ale met bosbessen en citroen)
Virgin Mojito (Verse munt, limoen, appelsap, bruiswater en suikersiroop)
Virgin Hugo (Vlierbloesemsiroop, verse munt, citroen en spuitwater)
Safe sex on the Beach (Grenadine, perziksap en jus d’orange)

Gin Tonics

Very Berry
(Bombay Gin, Crème de Cassis en Royal Bliss Berry Sensation tonic)
Red Kiss
(Bombay Gin, Fraise des Bois en Royal Bliss Berry Sensation tonic)

€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 8,00
€ 9,50
€ 9,50
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,50
€ 6,00
€ 11,00
€ 12,00

Onze Cocktails en Gin Tonics worden met veel zorg en liefde bereid,
hierdoor neemt dit iets meer tijd in beslag!

Gin

Bombay Gin
Red Kiss

€ 5,00
€ 6,00

Royal Bliss Berry Sensation, Creative of Vibrant Yuzu Tonic

€ 3,75

