
LUNCHKAART

Runderburger 
Brioche | little gem | Zeeuws spek | augurk | cheddar | 
spicy mayonaise | verse frieten

Tot 16.00 uur te bestellen. Heeft u last van een voedselallergie of 
-intolerantie? Wij informeren u graag!

BOWLS
Zeeuwse bowl 
Garnaaltjes | zalm | Kingfish | radijs | Zeeuwse groentjes 
Burrata bowl 
Div. tomatensoorten | pistache | balsamico | basilicum 
Meat bowl 
Jamon Ibérico | ganzenlever torchonneke |  
gekonfijte ui | toast

SOEP
Erwtensoep 
Rookworst | toast met Zeeuws spek

OOSTERSCHELDEBROOD
Oosterscheldebrood gerookte rib-eye 
Truffel | honing | Parmezaanse kaas 
Oosterscheldebrood avocado 
Manchego | div. tomatensoorten | zure room 
Oosterscheldebrood van de grill 
Jamon Ibérico | Parmezaanboter | groene kruiden 

PROEVERIJ VAN KROKETJES
Proeverij kroketjes van de Ambachterie 
2x bouillabaisse | 2x kaas/mosterd | 2x zeewier | 
Oosterscheldebrood | salade 

BURGER

14,50

13,50

14,50

9,50

11,50

10,50

9,50

10,50

18,50

LEKKER LOKAAL: OOSTERSCHELDEBROOD
Bij De Zeeuwse Stromen maken wij gretig gebruik van al het lekkers 
wat onze regio te bieden heeft.  
 
Wat te denken bijvoorbeeld van het Oosterscheldebrood? Smaakvol 
genieten, maar zonder toevoegingen. Oosterscheldebrood bevat 
40% minder zout dan regulier brood.  
 
Haar zilte smaak? Deze dankt het Oosterscheldebrood aan het 
gezuiverde zeewater, een van de hoofdingrediënten van dit mooie 
streekproduct!



BITES
SNACKS & BITES
Bitterballen 
6 stuks, geserveerd met mosterd 
 
Bouillabaissekroketjes 
4 stuks, geserveerd met rouille mayonaise 
 
Kaas- en mosterdkroketjes 
4 stuks, geserveerd met mosterd 
 
Vegan zeewierkroketjes 
4 stuks, geserveerd met spicy mayonaise 
 
Chicken bites 
6 stuks, geserveerd met kimchi en spicy mayonaise 
 
Charcuterie 
Salchichon, Jamon en Fuet Ibérico geserveerd met bruschetta en 
olijfolie
 
Selectie van kazen 
Assortiment kazen van Erik Murre, geserveerd met kweepeer en 
Oosterscheldebrood met noten 
 
Plateau Zeeuwse Stromen (2 personen) 
Oesters | charcuterie | kazen | assortiment kroketjes |  
smokehouse noten | Bella di Cerignola olijven 
 
Smokehouse notenmix 
Pinda | cashew | pistache | amandel 
 
Bella di Cerignola olijven 
Groenen olijven, pitloos 
 
Verse frieten 
Geserveerd met Zeeuwse mayonaise

6,50

6,50

6,50

6,50

7,50

15,50

13,50

24,50

4,50

5,50

4,50

PATISSERIE
Zeeuwse bolus 
Roomboter 
Appeltaart 
Met slagroom + 0,50 
Carrotcake  
Frisse roomkaas | amandel 
Tartelette met fruit  
Wisselend met de seizoenen 

3,25
 

4,00

4,50
 

4,50


