
Bierkaart

Karmeliet Tripel  € 5,10
De multigranen mix van gemoute en ongemoute gerst, tarwe 
en haver zorgen voor een goudkleurig bier met heerlijke 
kruidige mandarijnaroma’s. De Karmeliet Tripel eindigt als een 
champagne Brut. 
Brouwerij: Brouwerij Bosteels, België
Alcohol: 8,0%

Rochefort 6  € 5,10
Rochefort 6 is een licht koperbruinig Trappistenbier met 
aroma’s van koffie en chocolade. De smaak is licht zoetig met 
op de achtergrond koffie, drop en zoethout. De afdronk blijft 
zoetig met een hele lichte bitterheid. Dit zeldzame bier wordt 
slechts één maal per jaar gebrouwen.
Brouwerij: Notre-Dame de St.-Remy, België
Alcohol: 7,5%

Sint Bernardus Abt 12  €  5,10
De absolute top in de hiërarchie van de St. Bernardus 
bieren. Een donker bier van hoge gisting. Het paradepaardje 
van de brouwerij dat zich vlot laat drinken door zijn 
zachte volmondige smaak. De Abt heeft een zeer fruitig 
aromaboeket.
Brouwerij: St. Bernardus, België
Alcohol: 10,5%

Orval  € 5,10
Orval wordt gezien als een buitenbeentje binnen de familie 
van trappistenbieren. Het is een relatief licht bier dat 
herinnert aan de Engelse ale. De smaak is mild, fruitig en 
perfect in evenwicht. De hopbitterheid met de zurige tint 
maakt dit bier zo speciaal. 
Brouwerij: Orval, België
Alcohol: 6,2%

Chimay Tripel  € 5,10
De Tripel van Chimay is de benjamin van de abdij. In dit 
goudgele bier vinden zachtheid en bitterheid een zeldzaam 
evenwicht. Het aroma van het bier in de mond is afkomstig 
van de reukstoffen van hop, het bevat dan ook een fruitige 
toets van muskaatdruiven en rozijnen, en zelfs rijpe appels.
Brouwerij: Abdij van Notre-Dame, België
Alcohol: 8,0%

Warsteiner Radler  € 4,25
Warsteiner Premium Radler is een dorstlessende biermix 
bestaande uit 50% Premium pils en 50% natuurlijke 
citroenlimonade. Zoals u van Warsteiner gewend bent worden 
er geen kunstmatige toevoegingen aan het bier gedaan.
Brouwerij: Warsteiner, Duitsland
Alcohol: 2,5%

König Ludwig Weiss  € 5,10
De bijzondere, volgens de ‘Reincultuur’ gekweekte gist 
verleent aan dit Weissbier diens unieke smaak met een 
grote verscheidenheid aan fruitige bieraroma’s. Door een 
speciaal brouwprocedé onststaat een bijzonder sprankelend, 
natuurlijk troebel Weissbier.
Brouwerij: König Ludwig, Duitsland
Alcohol: 5,5%

Kriek Max  € 3,75
De perfecte combinatie van krieken en natuurlijke sappen en 
aroma’s samen met het basisbier bezorgen deze kriek niet 
enkel zijn uitstekende smaak maar ook zijn aangename geur.
Brouwerij: Bockor, België
Alcohol: 3,5%

Hoegaarden  € 3,60
Met een aroma van sinaasappelschillen, koriander en 
specerijen is zijn karakteristieke smaak werkelijk uniek. 
Zacht, licht en matig zoet en zuur, met een subtiel 
gekruide citrussmaak. Het wordt het best geserveerd in het 
traditionele zeshoekige glas.
Brouwerij: De Kluis, België
Alcohol: 4,9%

Zundert Trappist  € 5,10
Zundert Trappist is een amberkleurig bier met een zachte, 
romige schuimkraag. De licht bittere smaak heeft iets pittigs 
met tonen van koriander, vanille en een hint van thee. De 
afdronk is warm en houdt redelijk lang aan.
Brouwerij: De Kievit, Nederland
Alcohol: 8,00%

Duvel  € 4,55
Duvel heeft een licht fruitig-droog aroma, wat voortkomt 
uit het gebruik van de fijnste hoppen. Zijn droge en licht 
alcoholzoete smaak maakt het tot een aangename 
dorstlesser, met een uitgesproken hopkarakter.
Brouwerij: Moortgat, België
Alcohol: 8,5%

Westmalle Dubbel  € 4,70
Dubbel van Westmalle is een donker, roodbruin trappistenbier 
voorzien van een crèmekleurige schuimkraag. De smaak is rijk 
en complex, kruidig en fruitig, met een frisbittere finale. Het is 
een evenwichtig kwaliteitsbier met een zacht mondgevoel.
Brouwerij: Abdij der Trappisten van Westmalle, België
Alcohol: 7,0%

Westmalle Tripel  € 4,70
Tripel van Westmalle is een helder, goudgeel trappistenbier 
met een fruitige geur en een mooie, genuanceerde hopneus. 
Het is zacht en romig in de mond met een heerlijk lange 
afdronk. Een uitzonderlijk bier, met veel finesse en elegantie.
Brouwerij: Abdij der Trappisten van Westmalle, België
Alcohol: 9,5%

La Trappe Isid’or  € 5,10
De harmonieuze smaak begint fruitig en gaat dan over in 
moutige karamel; een perfecte balans tussen complexiteit 
en eenvoud. Het bier is vernoemd naar broeder Isidorus, de 
eerste brouwer van de abdij.
Brouwerij: De Koningshoeven, Nederland
Alcohol: 7,5%

Gouden Carolus Classic  € 5,10
Dit Mechelse Keizersbier, oorspronkelijk gedronken bij de 
vossenjacht van Keizer Karel maar vooral genoemd naar zijn 
gouden muntstukken, wordt nog steeds gebrouwen met 
donkere, zeer evenwichtig gedoseerde moutsoorten.
Brouwerij: Het Anker, België
Alcohol: 8,5%

Gouden Carolus Ambrio  € 5,10
Het evenwicht tussen de verschillende moutsoorten, de 
fijne hoppen en typische kruidige aroma’s combineert de 
volmondigheid van bruine bieren met de frisheid van blonde 
bieren. Deze frisse doordrinker mag lekker koel geschonken 
worden.
Brouwerij: Het Anker, België
Alcohol: 8,5%

Cornet  € 5,10
Cornet is een oaked, zwaar blond Belgisch bier. Het bier  
krijgt zijn subtiele vanilletoets dankzij de eikenhouten 
snippers die tijdens het brouwen worden toegevoegd. Het 
wordt gebrouwen ter ere van Salomon de Maldeghem, Ridder 
uit de 11de eeuw.
Brouwerij: Den Hoorn, België
Alcohol: 8,5%

Hertog Jan Pilsener 0,25L € 
 2,95
 0,5L € 6,50
Alleen de rijkste mout, de mooiste hop en kristalhelder 
natuurzuiver water uit de Eiffel zijn goed genoeg. Dankzij 
deze ingrediënten en natuurlijk de kunde van onze brouwers 
krijgt deze pilsener die prachtige gouden kleur en vormt het 
een mooie, volle schuimkraag. De smaak is vol, met een 
aangenaam bittere afdronk.
Brouwerij: Hertog Jan, Nederland
Alcohol: 5,1%

Jupiler 0,0  € 3,10
Jupiler 0,0% dankt deze smaak aan een uniek brouwproces 
op basis van de karakteristieke ingrediënten van Jupiler. 
In tegenstelling tot vele andere alcoholvrije bieren, wordt 
Jupiler 0,0% eerst volledig gegist en dan gede-alcoholiseerd.
Brouwerij: Piedboeuf, België
Alcohol: 0,0%

lunchkaart  
& terraskaart



Ijsjes en gebak   

 
Coupe met Zeeuwse aardbeien en vers gedraaid sorbetijs € 9,00 (S)

 
Zomergebakje met slagroom en roodfruit  € 4,50 (S)

 
Apfelstrudel met vanille saus              € 5,10

 
Magnum Double raspberry    € 3,25

Snacks & bites   

 
Bittergarnituur   € 5,95
Luxe warme Kwekkeboom borrelsnacks (8 st.) 
geserveerd met mosterd en olijven

 
Bittergarnituur Extra  € 8,25  
Luxe warme Kwekkeboom borrelsnacks (8 st.)
met Zeeuwse boerenkaas en droge worst
geserveerd met mosterd en olijven

 
2 Loempia’s van pulled pork met kleine salade   € 9,50 
en Hoisin saus

 
Portie “La Trappe” bitterballen  € 5,25 
Artisinale bitterballen bereid met La Trappe bier (6 st.) 

 
Meergranen bol met Stellendamse garnalen,   € 13,00
gerookte Grevelingenpaling & zalm

 
Plankje met Charcuterie, worst fijne vleeswaren   € 8,50
en olijven

 
Plankje met binnen- en buitenlandse kaassoorten   € 8,50 
met studentenhaver en krentenbrood

LUNCHGERECHTEN 

 
Romige bisque van (Oosterschelde)kreeft “Oriental style” € 12,00

 
Salade riche met charcuterie  € 20,00
Deze salade is samengesteld met de volgende vleeswaren:  
Serranoham, Coppa di Parma, Bündnerfleisch  
en gerookte ganzenlever

 
Salade riche a la Schuddebeurs  € 23,00
Deze salade is samengesteld uit de volgende ingrediënten:  
Gerookte paling, huisgerookte Schotse zalm,  
(Oosterschelde)kreeft en gamba’s

 
Huisgerookte zalm met kleine salade, sjalottendressing, € 14,00  
kappertjes en toast

 
½ Dozijn platte Zeeuwse oesters  € 22,50 (S)

 
Meergranenbol gevuld met roerei, Stellendamse   € 12,00 
garnaaltjes en paddestoelen

 
Buideltje met seizoensgroenten en brickdeeg  € 24.00 (V)

 
Gekookte óf gegrilde (Oosterschelde)kreeft met  Dagprijs  
asperges en zeegroenten  per 100 gr 
Minimaal 400 gr

 
Kroketten van (Oosterschelde)kreeft met brioche toast € 13,00 
en kleine salade

 
Lamsragout met Provencaals garnituur, parelgort   € 17,50 (S) 
& tijmsaus

Warme dranken
 
Koffie  € 2,70
Thee  € 2,70
Verse Muntthee  € 3,60
Espresso  € 2,70
Dubbele Espresso  € 3,10
Koffie Verkeerd  € 3,50
Latte Macchiato  € 3,50
Cappuccino  € 3,30

Irish Coffee  € 7,95
Italian Coffee  € 7,95
Spanish Coffee  € 7,95
French Coffee  € 9,75
DOM Coffee  € 9,75
Koffie Compleet, onbeperkt koffie/thee  € 5,95
naar keuze met friandises 

Warme Chocolademelk  € 3,05
Warme Chocolademelk met slagroom  € 3,55

Frisdranken 

 
Cola, Fanta, Sprite, mineraalwater, etc.  € 2,95
San Pellegrino Tonica  € 4,25
Appelaere Appelsap  € 2,95
Verse Jus d’ Orange  € 4,00
Tomatensap  € 2,95
 

cocktails 

 
Niet alcoholisch
Sunset  € 6,00
Lemon Soda  € 6,00
Bitter Sweet  € 6,00
 
Alcoholisch
Hugo  € 8,60
Mojito  € 8,60
Campari Spritz  € 8,60

Bijzondere Gin’s & onze Specials 
Voor aperitief en digestief

 
Hermit Gin, Pellegrino Tonic Water  € 12,25 
Gin op basis van Oosterschelde(zee) water met zilte smaak. In de neus 
toetsen van sinaasappel, jeneverbes en kardemon.
Gemixt met de Tonic Water van San Pellegrino. Wordt geserveerd met 
jeneverbes en grapefruit zest.

 
Rutte Celery Gin, Pellegrino Tonic Water  € 12,25 
Tijdens de Internationale proef wedstrijd van de WSWA (Wine and 
Spirits Wholesalers of America) uitgeroepen tot “Beste Gin van de 
Wereld!”. Wordt geserveerd met verse munt en roze peper.

 
Loopuyt Gin, Pellegrino Tonic Water  € 12,25 
Traditionele Gin gestookt in Schiedam door Jaco van der Leun, 
voormalig stoker van Rutte & Zn. te Dordrecht. 
Gebruikte botanicals oa framboos en lavendel, hiermee ook geserveerd.

 
Jinzu Gin, Pellegrino Tonic Water  € 12,25 
Jinzu Gin is eigenlijk een Schotse gin gedistilleerd van sake en verrijkt 
met kersenbloesem. Een gin met Oriëntaalse touch. Geserveerd met 
citroengras, korianderzaad en limoenblad.

 
John White  € 7,25
Exclusieve drank ontwikkeld door John Rutte. Een aantrekkelijke blend 
van 3 Schotse Whisky’s en 1 Rutte Jenever. Smaken van graan en 
eikenhout met een hint van jeneverbes en whisky. Deze drank is een 
knipoog naar Johan de Witt “Stadhouder van Dordrecht”.

 
Rutte’s Paradyswijn  € 15,50
Bent u een liefhebber van Jenever? Dan raden wij deze van harte aan! 
In een woord “WAANZINNIG!”. Deze jenever wordt 20 jaar gerijpt op 
Frans en Amerikaans eikenhout en met de hand gebotteld.

 
Rutte Koornwyn XO Extra Oak  € 8,00
Deze Koornwyn XO wordt speciaal gemaakt van moutwijnen 
van verschillende leeftijden en gerijpt op franse nieuwe en oude 
eikenhouten vaten. Smaken van gedroogd fruit, vanille en hout.

 
Grand Marnier Cuvee de Centenaire  € 16,50
Gecreëerd ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Huis 
Marnier-Lapostolle. Geweldige combinatie van exotische sinaasappels 
en de soms wel 25 jaar oude cognacs uit het gebied van de Grande en 
Petite Champagne. Smaken van sinaasappel, hout, gedroogde vruchten 
en gember.

 
Huisgemaakte Likeuren  € 8,15
Verkrijgbaar in verschillende varianten. 

(S) seizoensafhankelijk 
(V) vegetarisch

Voor allergenen info raadpleeg het personeel

(S) seizoensafhankelijk 
(V) vegetarisch

Voor allergenen info raadpleeg het personeel


