
 
 

 

Snacks & Pasta's 

 

 Lasagne bolognaise € 14,50 

 Spaghetti bolognaise € 12,75 

 Pasta met pesto, scampi, zongedroogde tomaten, rucola € 23,50 

 Wok van het huis (kip en scampi’s) € 19,50 

 Croque Monsieur € 9,95 

 Croque Madame € 10,45 

 Croque Hawai € 10,45 

 

 

 

Salades 

 

 Slaatje met gebakken spekreepjes en warm geitenkaasje € 18,75 

 Grieks slaatje met scampi's € 22,50 

 Salade van grijze garnaal € 26,50 

 Salade met gebakken kippenreepjes, scampi, ananas € 19,50 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Kindergerechten 

 

 Kinder Spaghetti € 9,50 

 Kinder Koninginnehapje € 9,50 

 Fishsticks met tartaar € 10,50 

 Curryworst € 9,00 

 Kip nuggets € 9,00 

 

 

Voorgerechten 

 

 Tomatenroomsoep € 6,00 

 Bisque van grijze garnalen € 9,00 

 Assortiment van Zuiderse Tapas € 17,50 

 Kaaskroketjes € 13,50 

 Garnaalkroketjes van grijze garnalen € 15,95 

 Duo van kaas- en garnaalkroketjes € 14,95 

 Cocktail van grijze garnalen € 19,50 

 Gerookte Noorse zalm € 14,95 

 Oesters 6 stuks (Creusen) € 14,50 

 Rundscarpaccio met notenolie, rucola en parmezaanschilfers € 13,95 

 Scampi's in een lookroomsausje (6 stuks) € 15,50 

 Gamba's met zuiders slaatje (4 stuks) € 16,15 

 

 

 



 
 

 

Hoofdgerechten ‘uit de zee’ 

 

 Kabeljauwhaasje met spinaziepurée en tuinkruiden € 26,50 

 Visspiesje met fris slaatje en bearnaisesaus € 23,75 

 Gamba's met zuiders slaatje (7 stuks) € 25,50 

 Scampi’s in room, look, tomaat (8 stuks) € 23,50 

 Tomaat met grijze garnaal (2 stuks) € 31,95 

 Gebakken zeetong € 32,50 

 Gebakken zalm met een tuinkruidensaus en puree  € 24,50 

 Gebakken zeetong met huisgemaakte tartaarsaus Dagprijs 

 

 

Hoofdgerechten ‘van het land’ 

 

 Varkenshaasje met warme groenten en champignonsaus € 22,50 

 Lamsfilet, markgroentjes en honing thijm saus € 27,50 

 Steak met frisse groenten en saus naar keuze € 25,50 

 Gemarineerde ribbekes € 21,50 

 'Ierse' Filet pure met frisse sla en saus naar keuze € 31,25 

 Steak tartaar (koud gerecht) € 22,50 

 Koninginnehapje van hoevekip en volle room € 19,50 

 Thai Curry Kip en kokosmelk met koriander € 19,50 

 
  

 Bij onze vleesgerechten kan u kiezen uit de volgende sausjes: 
Peperroomsaus - Champignonroomsaus - Bearnaisesaus - 
Choronsaus of Roquefortsaus 

 

 



 
 

 

Nagerechten 

 

 Chocolademousse € 6,50 

 Créme brulée € 6,50 

 Tarte tatin € 8,50 

 IJs gevulde soezen en chocoladesaus € 8,00 

 Chocolade moelleux € 9,50 

   

 Flensje met suiker-siroop-confituur € 5,95 

 Flensje met ijs en chocolade € 8,25 

 Flensje geflambeerd met 'Grand Marnier' € 8,75 

 Flensje geflambeerd met 'Grand Marnier' en ijs € 9,75 

 Brusselse wafel € 5,00 

 Brusselse wafel met ijs en chocoladesaus € 8,50 

   

 Coupe Vanille € 6,50 

 Café Glacé € 7,50 

 Dame Blanche met warme chocoladesaus € 7,50 

 Coupe advocaat € 7,50 

 Banana split € 8,35 

 Kinderijsje (2 bollen) vanille of mokka € 5,00 

 Kinderijsje (1 bol) vanille of mokka € 3,50 

 

 

 

 


