
À LA 
CARTE

Heeft u last van een voedselallergie of -intolerantie?
Geef het aan bij de bediening; zij beschikken over een allergenenkaart!

VOORGERECHTEN
Bietencarpaccio                                                   11,00
Tartaar van gerookte zalm , wortelchips, feta, 
dragonmayonaise & zonnebloempitjes
Rundercarpaccio                                 12,50
Boerenkaas, pijnboompitten, spekzout & peterseliedressing
Waldorfsalade                                                                                                       8,50
Cranberries, walnoten, Granny Smith, bleekselderij, 
veldsla & yoghurtdressing
Caesarsalade                                                   10,00
Tempura kip, little gem, croutons, ei, Parmezaanse kaas & dressing
Salade burrata                                                                                                    10,50
Groene asperges, serranoham, amandelen & gerookte olijfolie
Zeeuwse ceviche - Zeeuws streekproduct                                                12,50
Verse en duurzaam gekweekte Dutch Yellowtail tonijn, passievrucht, 
garnalen, venkel & zeekraal

SOEPEN
Gebonden maïssoep                                     7,50
5-spicesroom, aceto-vijgenstroop, bosui & kruidencrostini
Oosterse hoenderbouillon                                                    8,00 
Vannamei garnalen, gember, sereh & gebakken uitjes 

HOOFDGERECHTEN
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met gebakken 
seizoensgroenten & verse friet of gratin m.u.v. de DZS burger.

Surf & turf                                   22,50
Wisselende surf & turf
DZS burger - 200 gram - met friet                                        18,00 
Lokale kaas van boerderij Schellach, Zeeuws spek 
& zeewier-coleslaw
Gegratineerde kalfsschnitzel            18,50          
Abdijkaas, tomatenantiboise & hazelnoten
Rouleaux van parelhoender                          16,50 
Pulled-chicken loempia, bospeen, pistache & salsa verde 
Entrecote van Walchers rund             21,50  
Aceto uitjes, gestoofde jonge prei & citroen-tijmjus
Op de huid gebakken  zalmfilet            18,00 
Groene asperges, basilicum & paprika-roomsaus 
Doradefilet                                 17,00
Venkelsalade, gepofte cherrytomaten & saffraan-roomsaus 



À LA 
VEGA(N) 

Heeft u last van een voedselallergie of -intolerantie?
Geef het aan bij de bediening; zij beschikken over een allergenenkaart!

VOORGERECHTEN
Bietencarpaccio              10,00
Pecannoten, wortelchips  & dragonmayonaise 
Keuze uit: vegan fetakaas of reguliere fetakaas
Waldorfsalade                                                                                                       8,50
Cranberries, walnoten, Granny Smith, bleekselderij, veldsla &
appel-avocado dressing
Avocadosalade                                           10,00
Avocado, little gem & croutons
Optioneel toevoegen: ei & Parmezaanse kaas 
Salade burrata                                                                                                       9,75
Groene asperges, amandelen, gepofte cherrytomaatjes
& gerookte olijfolie

SOEP
Mulligatawny                7,50
Indiase curry-linzensoep, kokosroom & munt
Als voorgerecht of als maaltijdsoep te bestellen

HOOFDGERECHTEN
Pasta all’arrabbiata             15,00
Basilicum & cherrytomaten 
Keuze uit: vegan kaas of Parmezaanse kaas 
Vegan burger                      18,50 
Zeewierburger, remouladesaus, zoete aardappelfriet 
& groene salade
Java vegan satay            16,50          
Citroen-serehrijst, gestoofde jonge prei met sesam
Tempura groene asperges                         16,00 
Hazelnoot, fregola & rucola 
Keuze uit: vegan mozzarella of Parmezaanse kaas 



DESSERTS
Heeft u last van een voedselallergie of -intolerantie?
Geef het aan bij de bediening; zij beschikken over een allergenenkaart!

Dessert van de dag                        7,50
Vraag de bediening naar ons dessert van de dag! 
Appelkruimeltaart                                         7,50
Verveine crème & gezouten karamelroomijs
Citrus crème brûlée                          7,00
Roodfruit & marshmallows 
Chocolade moelleux                7,00          
Biologische honingchantilly & bloedsinaasappelsorbet
Coupe met ijs                        6,00  
3 bollen (vegan)ijs met slagroom

IJskoffie                                      5,50
Topping keuze uit:            + 0,25
hazelnoot | witte chocolade | maply syrup | gekarameliseerde vijg 

Speciale koffies                8,25
Keuze uit: Irish | Spanish | Italian | French | Zeeuwse 

Vegan chocolade brownie                      7,00 
Rood fruit & bloedsinaasappelsorbet
Vegan bananencake                                     6,50
Matchasorbet 

VEGAN DESSERTS


