
  DINER
vanaf 16:30 uur

VOOR

BROOD MET DIPS 6.5
hummus - hangop - kruidenolie 

GANZENRILETTE 9.5
van wilde gans uit Nederland - toast - waterkers  

fijne cornichons - kapperappeltjes

BUFFELMOZZARELLA 10.5
gedroogde tomaat - olijvencrumble - citroen olie 

ZEEUWSE OESTERS 
6st/19.0    12st/34.0

rode ui - vinaigrette 

FLAMMKUCHEN BETTINA 9.5
jonge geitenkaas - groene asperges - perzik

TARTAAR WATERMELOEN 10.5
watermeloen - soy - piccalilly - zwarte knoflook - croutons 

WISSELENDE SEIZOENSSOEP
met garnituren

KIDS
    

FLAMMKUCHEN KLASSIEK 8.0
spekjes - crème fraîche - kaas - peterselie

FISH & CHIPS 9.5
lekkerbekje - friet - huisgemaakte appelmoes

MAC ‘N CHEESE 6.5
macaroni - kaas - broodcrumble

EXTRA
Rauwkoststicks (paprika/komkommer/wortel) 5.0

Kinderfriet van Friethoes 3.0

HOOFD

GERECHT VAN DE DAG 
vraag het ons gerust

WISSELENDE WITVIS 20.0
uit de Noordzee - hollandaise saus - spinazie 

schorseneren -  gekonfijte krieltjes

BUUTBURGER 17.5
bonenburger van de grill - citroen emulsie 

tomatenvijgensalsa - cheddar - sla - friet van Friethoes 
kan ook met hamburger van de grill

TAGLIATA 22.0
gegrild rund (wisselend) - rucola - parmezaan - tomaat 

courgette - kruidenolie - friet van Friethoes

HELE VIS 19.5
uit de Noordzee - groenten -  friet van Friethoes

GADO GADO BOWL 19.0
boontjes - pickled komkommerlinten - taugé bloemkool 
- crispy tahoe nuggets - spicy sesamsaus  edamame - 

gekookt eitje - rijst - casave

SHARED SEAFOOD [2 personen] 25.0
Zeeuwse mosselen - thaise gele curry - pompoen koriander 

- zeekraal - brood om mee te dippen
met friet van Friethoes + 5.0

NA

PAVLOVA 8.0
meringue - vers seizoensfruit - slagroom - lemoncurd

TARTELETTE 7.5
zanddeeg - gekarameliseerde karnemelk 

peer - maple ijs

CHURROS 5.0
“Spaanse donut sticks”- dulce di Leche dip

KAAS 10.5
selectie van 3 Nederlandse kazen - compôte

vijgen-dadel-notenbrood

kan ook



  SUNDAY ROAST
alleen op zondag 16:30 - 20:00 uur

De Sunday Roast werd in Engeland oorspronkelijk na het 
zondagse kerkbezoek gegeten. Deze traditie zetten wij 
graag voort. Zondag is een dag van gezelligheid, samen 
zijn en lekker lang tafelen met je familie en vrienden.  
Vanaf 2 personen.

BORRELPLANK

STREEKPLANK 
lokale kazen & charcuterie  

olijven  - zilveruitjes - pickles - noten - brood & dips

of

VEGGIE PLANK 
crudité - falafel - lokale kazen - noten - olijven  zilveruitjes  

gedroogde shi take - brood - dips

ROAST
Een tafel vol vis -en vleesgerechten en/of vegetarische 

worstjes, yorkshire pudding, gegrilde groenten, 
bloemkoolsteak, gedroogde tomaat, gegrilde little 

gem, friet van Friethoes & jus. 

Voor onze kleine gasten kan er ook huisgemaakte 
appelmoes worden geserveerd. 

NA

TRIFLE
cake - slagroom - vers rood fruit - meringue

Volwassenen: 35.0
Kinderen 5-12 jaar: 15.0 

kan ook


