
 

 

 

 

4 gerechten op één bord 
SCAMPI DIAVOLO  --  PASTA CARBONARA 

ESCALOPE MILANESE  --   SALADE CAPRESE 

       Tip : LAMBRUSCO  LIMONCELLO 

 

Als wij niet naar 
Italië kunnen … 
dan komt Italië 

naar ons !  
 29.50  

 

 

4 gerechten op één bord 
BOUILLABAISSE  --  VOL AU VENT 

ZALM ‘PAPILOTTE’  --   SALADE NICOISE 

       Tip : ROSE WIJNTJE  CALVADOS 

 

Als wij niet naar 
Frankrijk kunnen 
… dan komt 

Frankrijk naar ons !  
 29.50  

 

4 gerechten op één bord 
ROLO SOLOMOS  --  MOUSSAKA 

PITA  KIP  --  GRIEKSE SALADE 
 

ΡΟΛΟ ΣΟΛΟΜΟΣ - ΜΟΥΣΣΑΚΑ  

ΠΙΤΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ σαλάτα 

 

Als wij niet naar 
Griekenland kunnen 

… dan komt 
Griekenland naar 
ons !  29.50  

 

 

4 gerechten op één bord 
SCAMPI à L’AILO  --  ALBONDIGAS 

PAELLA VALENCIA  --   TOMATENSALADE 

       Tip : SANGRIA W/R  CERVEZA 

 

Als wij niet naar 
Spanje kunnen … 
dan komt Spanje 

naar ons !  
 29.50 

Zomermenu 2020 

Slaatje van gerookte zalm 
Breydelhamkroketjes (2) 

Gebakken pladijs / tartaar 
Gandaham met meloen 

*** 
Soep van de dag 

Sorbet 
Trou Normand (calvados) 

*** 
Entrecôte béarnaise 
Ribbekes à volonté 

Scampi’s (10) curry & appeltjes 
Gegratineerde visschotel 

Groenten & frietjes 
*** 

Ijscoupe met aardbeien 
Tiramisu met speculoos 

Dame Blanche 
 

Keuzemenu  37.50 

Voor-,tussen-, hoofdgerecht & dessert 
Voorlopig geen dranken ‘all-in ‘ formule 

 

Zeeuwse MOSSELEN 

Portie 1.250 kg 

 
 

Natuur    23.50 
 

in de look, met witte wijn, 
op z’n provençaals 

met room, met curry, met ricard 
26.00 

Hollandse nieuwe maatjes 

Voorgerecht                       Hoofdgerecht 

      15.50                                 21.70 

  Uitjes, citroen                               uitjes, citroen, 

  Brood & boter                              groenten & friet 

Wij serveren  DAGSCHOTELS     

met soep of slaatje & hoofdgerecht,     
altijd keuze tussen vis & vlees. 14.50 

Niet op zaterdagavond & zondagmiddag 

Buffetten zijn in de huidige situatie niet 
aangeraden of verboden … jammer !          

Daarom moeten wij ons dagschotelbuffet 
op maandag voorlopig annuleren. Sorry! 

Drie maanden moesten wij veplicht toe. 
Daarom hebben wij onze verlofperiode 

voor juli ingetrokken. 

Wij zijn de ganse grote vakantie OPEN. 

 


