
enjoy your dinnertime
oestersoesters

SOEPSOEP
Vissoep    9
Verschillende soorten verse vis

Soep van de dag   7.5
Iedere dag vers gemaakt

vleesvlees
sticky Short ribs   25
Sweet & sticky slow cooked ribs | Asian style | rijst | groenten 

Kalfsribeye    26
Chimichurri op Argentijnse wijze | groenten

Tournedos    30
± 200 gram | rode portsaus | groenten

extraextra
biertje voor de keuken   3.5
Uiteraard na werktijd!

Creuses
Naturel  3 st.   9
Gegratineerd  3 st.  9.5
Naturel  6 st.  16.5
Gegratineerd  6 st.  17
Naturel  12 st.  30
Gegratineerd  12 st.  30.5

visvis
Vangst van het moment                          24

2 Zeetongen (±350 gr)   32
Kruidenmayonaise | citroen

Gebakken kabeljauwfilet en Gamba   25.5
Schaaldierensaus

Gekookte mosselen                        Seizoensprijs
Classic: verse kruiden | witte wijn
Wit bier: verse kruiden | witte trappist
Gin & room: verse kruiden | gin en room + 3.5

      Kreeft eten? 
2 dagen vooraf reserveren                                                              

*Heeft u een allergie of dieetwens, laat het ons weten. *Heeft u een allergie of dieetwens, laat het ons weten. 
De gerechten kunnen ingrediënten bevatten die niet op de menukaart staan vermeld.De gerechten kunnen ingrediënten bevatten die niet op de menukaart staan vermeld.

* Één rekening per tafel* Één rekening per tafel

sides EN SAUZENsides EN SAUZEN

Zoete aardappel friet (2 p.)  4.5

Extra bOERENFRIET (2 p.)  4

Extra seizoen groenten  4

Frisse salade    3.5

Mayonaise, ketchup, curry, mosterd  0.5

Vegan truffelmayo, appelmoes  1

(lekker voor erbij)(lekker voor erbij) 

ziezo’s favorite very instagramableveganvegetarian

VOORGERECHTENVOORGERECHTEN
Brood op de plank  7.5
Breekbrood | spinazie dip | aïoli | gezouten boerderij boter

Carpaccio van de ossenhaas   14.5
Huisgesneden | pesto | parmezaan | pijnboompit | 
zongedroogde tomaat

Trio van vis    16.5
Gerookte zalm | gerookte paling | Hollandse garnalen | 
huisgemaakte cocktailsaus 

Vitello Tonato 3.0   14.5
Kalfsmuis | verse tonijn | kwartelei | crisp

biet en burrata     14
Biet | burrata | pistache | appelstroop | balsamico | vijgen

SALADESSALADES
Salade trio van vis  21.5
Gerookte zalm | gerookte paling | Hollandse garnalen | 
huisgemaakte cocktailsaus

Salade carpaccio   19.5
Carpaccio van de ossenhaas | pesto | parmezaan | 
pijnboompit | zongedroogde tomaat

Pokébowls / vega(n)Pokébowls / vega(n)

Pokébowl – taste the rainbow(l)  20
Quinoa of salade | sashimi van zalm en tonijn | 
edamame | mais | wakame | wortel | radijs | sesam | 
wasabi mayo

Pokébowl - what the health!   20
Quinoa of salade | vegan chicken | edamame | tomaat | 
komkommer | wortel | mais | biet | radijs | 
dadel balsamico dressing

Smokey texas burger   21
Vegan burger | Dutch weed bun | mesclun | tomaat | 
vegan cheddar | sweet & smokey bbq sauce from Memphis |
zoete aardappelfriet + vegan tru� el mayo

dessertsdesserts
Zeeuws huwelijk 3.0  9
Zeeuwse babbelaar parfait | bolus ijs | Zeeuwse 
chocolade knoop

Zomerse Zoetelande  9.5
Merengue | aardbei | hangop | yoghurt bosvruchten ijs | 
bastogne crunch

Dame Blanche   9
Boerenroomijs | slagroom | chocoladesaus | crumble

Rob-en jerry    9.5
Vegan Ben & Jerry ice trio | chocolate fudge – cookie dough – 
coconutterly caramel

Ik-wil-wel-maar-ik-kan-niet-meer-ijsjE  7
2 bolletjes ijs met slagroom

ENJOY YOUR dinnerTIME


