
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Soepen: 
 

Pomodorisoep met basilicumpesto   €  7,20 
 

  Bospaddenstoelensoep bereid met ‘Lytje Pôle’  €  8,50 
  vegetarisch of met spekjes   

 

  Mediterrane vissoep met garnalen en visfilet €  9,95 
      

 

 
Voorgerechten: 

 

Tomaten- en kruidenboter met broodjes voor 2 pers. €  5,50 
 

Tapenades met broodjes voor 2 pers.   €  8,00 
pesto, tzatziki, olijventapenade en tomatenboter      

 

Met geitenkaas gevulde vijgen   €  9,50 
met rucola, abrikozen, walnoten en balsamicodressing  

 

Wildzwijnham       € 11,50 
op een salade met stoofpeer, dadels en cranberrydressing    

 

Huisgerookte zalm met geitenkaas   € 11,50 

op  een salade met venkel, asperge, cherrytomaat en rode ui 
 

In olijfolie gebakken gamba’s    € 12,50 
met knoflook, limoen, olijven en kruiden   

 

 
 
 
 

 
Heeft u een allergie? Meld het ons. Niet alle ingrediënten worden op de kaart genoemd.  

De meeste gerechten kunnen we voor u aanpassen. Kruisbesmetting van allergenen  

kunnen we nooit 100% tegen gaan. 
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Salades 
te bestellen als voorgerecht (V) 

of als hoofdgerecht (H)  
        V      H  

Vegan salad,  salade met roergebakken groentes,       € 10,00 € 15,00 
tomaat, kidneybonen en Mexicaanse kruiden 

 

 Geitenkaassalade, met zontomaat, walnoten,    € 10,00 € 15,00 
  meloen, dadel, vijgen, rode ui  en truffeldressing 
 

 Couscoussalade, met feta, komkommer, tomaat,       € 10,00 € 15,00 
  rode ui, geroosterde paprika en basilicumdressing 
  (kan ook veganistisch besteld worden) 
 

 Kipsalade; gemarineerde kipreepjes op een salade met   € 10,00 € 15,00 
  noten, kiwi, blauwe kaas en cranberrydressing 
 

 Salade zeebaars, met Noordzeegarnalen, tomaat,      € 15,00 € 20,00 
  venkel, rode ui en een dressing van Waddenmosterd 
 

 Coquille salade, met gerookte paling, groene asperge,  € 15,00 € 20,00 
  tomaat, gekookt ei en een dressing van Waddenmosterd 
  

Hoofdgerechten: 
 

Couscous met paddenstoelen & ratatouille  € 18,50 
Veganistisch, geserveerd met geroosterde pompoen 

 

Vegetarische lasagne      € 18,50 
met Mediterrane groentes en geitenkaasbechamel  

 

Gebakken scholfilet      € 18,50 
met roergebakken groentes en ravigottesaus 

 

In knoflookolie gebakken gamba’s   € 20,00 
met olijven, limoen, kruiden en broodjes met aïoli  

 

Hoofgerecht vis van het weekmenu   € 21,50 
 wisselend visgerecht, zie het weekmenu 
 

Zeebaarsfilet en Noordzeegarnalen   € 23,50 
op een puree van aardappel en zeekraal met saus van witte wijn  

 

Saté van malse varkenshaas    € 17,00 
met een atjarsalade, friet, broodjes en seroendeng 

 

 Hoofdgerecht vlees van het weekmenu   € 21,50 
  wisselend vleesgerecht, zie het weekmenu  
 

Wildpeper van reebout     € 22,50 
met aardappelpuree en een compote van stoofpeer 

 

Rosé gebakken eendenborstfilet     € 22,50 
met groentes en cranberryjus 



   

 

 

 

 

 

 

Desserts 
 

Weekmenu dessert 
€ 8,00 

wekelijks wisselend dessert 
   

Tiramisu 
€ 7,50 

met ‘Lytje Pôle’ en mascarpone 
 

Warme stoofpeertjes 
€ 8,50 

met kaneelijs en cranberry’s  
 

Strandkoekbavarois 
€ 8,50 

met bosvruchtenyoghurtijs 
 

Parfait van witte chocolade en basilicum 
€ 8,50 

met cassisijs 
 

Chocoladedroom 
€ 10,50 p.p. 

verschillende chocoladedesserts (minimaal 2 personen) 
 

Kaasplank 
€ 7,00 

5 lekker kaasjes met noten, gedroogde vruchten  
en compote van pruimen 

  

 

Dessertwijnen     Koffie (met drank en  ongezoete room) 

Banyuls Hors d’age  € 4,50 Schiermonnikoger (Lytje Pôle) € 7,50 
zachte, zoete rode wijn. Heerlijk bij chocolade  Dockumer (Beerenburg)  € 7,50 
Maubet petit manseng  € 4,75  Irish (Jameson)   € 7,50 
bloemig, kruidig en fluweelzacht    French (Grand Marnier)  € 7,50 
Casa Silva, Late Harvest € 4,75  Spanish (Licor 43)   € 7,50 
Heerlijk zoet met een aangenaam zuurtje  Italian (Amaretto)   € 7,50 
El Candado  Pedro Ximinez  € 6,00 
Deze sherry is voor echte zoetekauwen  


