Mon Plaisir Menu € 39,00
Wijnarrangement met 3 passende wijnen € 24,00

Met Hoisin saus gegaard buikspek, met pompoen,
truffelaardappel crème en gemarineerde gamba’s


Op de huid gebakken Parelhoenfilet met witlof, mais
oliebolletje, Trompettes en truffelsaus
of
Gepocheerde kabeljauwfilet met paksoi, taugé en bimi
met bouillon van dashi en cocos


Pannacotta van dulce di leche , met bluf van praliné,
whiskey karamel, Vanille ijs en amandel crunch

Menu “Relais” € 51,00
Wijnarrangement met 4 passende wijnen € 29,00

Tartaar van huisgerookte zalm, met eidooier, komkommer,
soja mayo en wasabi kroepoek



Romige bisque van kreeft “Oriental Style”



Proeverij van hert, met traditioneel
wild garnituur en specerijen saus
Of
Op de huid gebakken grietfilet, met crème van bloemkool en
gerookte paling, groenten flan en kruidensaus


Cheesecake met cranberries, bloedsinaasappel sorbet,
hangop, crumble en mandarijn gel

Proeven van kunst menu
Inclusief bord

€ 65,00

Losse borden € 22,50

Nb. Borden uit de vitrinekast zijn geen verkoop exemplaren

Trilogie van ganzenlever | Terrine gearomatiseerd met
vintage port en armagnac | Gebakken met perzik compote |
Gerookt met specerijen


Open ravioli met coquilles & stellendamse garnaaljes,
met knolselderie crème en peterselie olie


Rosé gebakken Simmentaler tournedos
aardappel rosti, witlof, en dragonsaus

of

½ geroosterde kreeft met zeetongfilets, seizoensgroenten en
kreeftensaus


Stoofperen taartje met chocolade parfait,
chocolade saus en specerijen gel

Degustatie menu

€ 70,00

Wijnarrangement met 6 passende wijnen € 45,00

Ons 6-gangen verrassingsmenu
dat wordt samengesteld uit onze specialiteiten.
Dit menu wordt geserveerd per tafel en kunt u bestellen tot
20.00 uur.

Vegetarisch menu

€ 38,50

In overleg met u, serveren wij graag ons 4-gangen menu.

Geachte gast,
Hierbij presenteer ik u mijn menukaart die geïnspireerd is door de seizoenen en
vele prachtige Zeeuwse producten. Ik ben persoonlijk voor u in de keuken in
de weer en ben daarom vaak niet in staat om u persoonlijk te verwelkomen. Ik
verzeker u van achter het fornuis van mijn allerbeste zorgen. Heeft u
wensen, maak deze kenbaar bij uw gastheer/vrouw. Eet smakelijk en salut!
Met vriendelijke groet, Bart de Bree, chefkok en eigenaar.

Om mee te beginnen
Half dozijn rauwe platte Zeeuwse oesters, 4 nullen

€

22,50

Trilogie van ganzenlever :
-Terrine gearomatiseerd met vintage port en armagnac
-Gebakken met perzik compote -Gerookt met specerijen

€

21,00

½ kreeft Bellevue, a la minute gekookt met kleine salade
en mayonaise
Per twee personen te bestellen, minimaal 200 gr pp

€

14,00

Met Hoisin saus gegaard buikspek, met pompoen,
truffelaardappel crème en gemarineerde gamba’s

€

18,50

Tartaar van huisgerookte zalm, met eidooier,
komkommer, soja mayo en wasabi kroepoek

€

19,50

Chanson, Chablis, Bourgogne, Frankrijk, 2017 € 7,95 glas

Muré, Gewurztraminer, Elzas, Frankrijk, 2016 € 8,50 glas

Per
100 gr

Langlois Château, Muscadet Sèvre et Maine sur Lie,
Melon de Bourgogne, Loire, Frankrijk, 2016 € 7,50 glas

Boschendal 1685, Chardonnay - Pinot Noir ‘Vintage’,
Franschhoek, Zuid-Afrika 2016 € 7,95 glas

Two Vines, Chardonnay, Washington State, Verenigde Staten, 2016 € 7,50 glas

Soepen & warme voorgerechten
Dubbel getrokken runderbouillon met paddenstoelen en
dragon

€

9,00

Romige bisque van kreeft “Oriental Style”

€

12,00

Gebakken ganzenlever met appeltjes en Calvadossaus

€

22,50

Van de regionale visafslag
Op de grill geroosterde grietfilet, met crème van
bloemkool en gerookte paling, krokant aardappeltje,
groenten flan en kruidensaus

€

29,50

Gepocheerde kabeljauwfilet met paksoi, taugé en bimi
met bouillon van dashi en cocos

€

28,50

Gekookte, gebakken of gegrilde kreeft met seizoens
groenten en mayonaise, per 100 gr & min. 400 gr

€

14,00

½ geroosterde kreeft met zeetongfilets, seizoensgroenten
en kreeftensaus

€

38,00

Traditioneel Gekookte Zeeuwse mosselen met dikke friet,
salade en sausjes

€

24,00

Buideltje van brick deeg met seizoensgroenten
& paddenstoelen

€

24,00

Bloemkoolsteak gebakken met hazelnoot en peterselie,
bloemkool crème en parel cous cous

€

22,00

Proeverij van hert, met traditioneel wild garnituur en
specerijen saus

€

36,00

Op de huid gebakken Parelhoenfilet met witlof, mais
oliebolletje, Trompettes en truffelsaus

€

26,00

Rosé gebakken Simmentaler tournedos met gebakken
ganzenlever, aardappel rosti, witlof, en dragonsaus

€

38,00

Chanson, Chablis, Bourgogne, Frankrijk, 2017 € 7,95 glas

Muré, Riesling, Elzas, Frankrijk, 2015 € 7,95 glas

Saint-Peyre, Viognier, Pays d’Oc, Frankrijk, 2017 € 7,50 glas

Per
100 gr

Saint-Peyre, Viognier, Pays d’Oc, Frankrijk, 2017 € 7,50 glas

Langlois Château, Muscadet Sèvre et Maine sur Lie,
Melon de Bourgogne, Loire, Frankrijk, 2016 € 7,50 glas

Vegetarisch
Santa Cristina ‘Le Maestrelle’, Sangiovese - Merlot - Syrah,
Toscane, Italië, 2016 € 7,75 glas

Beronia ‘Reserva’, Tempranillo - Graciano - Mazuelo, Rioja, Spanje, 2013 € 7,75 glas

Van het land
Château La Raz Caman, Côtes de Blaye, Bordeaux, Frankrijk, 2014 € 7,65 glas

Ellerman – Spiegel, Spätburgunder, Pfalz, Duitsland, 2015 € 7,65

Haras de Pirque ‘Reserva’, Carménère, Maipo Valley, Chili, 2016 € 8,00

desserts
Pannacotta van dulce di leche , met bluf van praliné, €
whiskey karamel, Vanille ijs en amandel crunch

12,50

Cheese cake met cranberries, bloesinaasappel sorbet,
hangop, crumble en mandarijn gel.

€

12,50

Stoofperen taartje met chocolade parfait,
chocolade saus en specerijen gel

€

12,50

Assortiment van binnen- en buitenlandse
artisanale en fermier kazen

€

12,50

Dessertwijnen
Belcolle, Moscato d’Asti, Piëmonte, Italië, 2016

Per fles
Per glas

€
€

38,00
6,00

Viña Casablanca ‘Late Harvest’, Riesling Sauvignon Blanc - Gewürztraminer, Valle de
Casablanca, Chili, 2015

Per fles
Per glas

€
€

57,00
8,50

d’Age’, Per glas

€

7,50

Ellerman – Spiegel, Rieslaner Auslese,
Pfalz, Duitsland, 2016

Per fles
Per glas

€
€

42,00
7,75

Chateau de Beaulon,
Pineau des Charentes, Frankrijk

Per glas

€

7,50

Sweet Emotion, Rivesaltes Tuilé, ‘Hors
Roussillon, Frankrijk

