
v o o r
Zeeuwse oesters (per stuk)       
3 Makreelbrandade kroketjes met toast      
Portie kibbeling met knoflooksaus      
Coquilles met pastinaakpuree, truffelaardappelpapier   
Ravioli met kalfswang en mosterdsabayon                  
Steak tartare met gepocheerd ei     

s o e p  e n  s a l a d e
Vegetarische dagsoep met brood       
Bretonse vissoep met rouille en toast      
Salade niçoise traditionnelle met ansjovis en artisjok             
Caesar salade met ansjovis, gepocheerd ei en parmezaan 

h o o f d
Paddenstoelen-linzenburger met tomatenchutney      
Hotel Buiten beefburger voor gevorderden
100% Hollands rundvlees met met geconfijte ui, tomaat, augurk
met bacon 
met kaas  
Risotto van de dag         
Flan van knolselderij met gepocheerd ei en hollandaise saus  
Hollandse asperges met krieltjes, ei, rauwe ham, hollandaise saus 
Asperges vegetarisch zonder rauwe ham      
Bavette met gegrilde seizoensgroenten en sjalottenjus   
Lamsschenkel met parelgort en gremolata    
Eendenborst met rabarber en knolselderijmousseline   
Vis van de dag          

v o o r  e r  b i j
Groene salade         
Gegrilde seizoensgroenten        
Verse friet met huisgemaakte mayo      
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v o o r  e r  n a
Rabarber-asperge crumble       
Wortelcake van paarse oerpeen 
met biologisch kardemomijs  

*tussen 17h00 en 17h30 is de keuken gesloten *Kijk ook op onze lunchkaart voor assortiment taarten
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c o c k t a i l s
Tinto de Verano Sprankelende rode wijn cocktail met citroen 
Aperol Spritz Aperol, Prosecco, bruiswater, sinaasappel 
Beefeater G&T Bio Naturfrisk Indian tonic, citroen, sinaasappel 
Monkey 47 G&T Bio Naturfrisk Indian tonic, komkommer, 
zwarte peper 
Amsterdam Mule Ketel 1 jenever, Gingerbeer, limoen, munt 
Dark & Stormy Havana Club Rum Especial, Gingerbeer, 
Angustura bitters, limoen 
Bloody Mary Ketel 1 vodka, Big Tom spicy tomatensap, 
bleekselderij, limoen 
***optioneel met oester*** 
        



r o s e
Vergel Rosado BIO / Valencia, Spanje    
100% Biologisch, oude Mourvedre stokken. 
Fuweelzacht mild fris en elegant met lange finale.

r o d e  w i j n
             
Vilares / Alentejo, Portugal    
Warmbloedige wijn, mixt soepel fruit met kracht 
en kruidigheid van dit gebied. Lage tanines.
Ja! De Tinedo Tempranillo BIO / La Mancha, Spanje    
‘s Nachts geoogst om oxidatie te voorkomen, ongefilterd. 
Fluweelzacht met iets van kruidigheid.
Spatburgunder (Pinot Noir) BIO / Rheinhessen, Duitsland   
Aromatische, lichte wijn met veel fruit en zachte, 
frisse smaak met lichte houtinvloed.
Arbino / Chieti, Italie     
100% Montepulciano. Aroma van pruimen, 
sappig met in de afdronk complexiteit en verfijning.
Chateau Mignan BIO / Languedoc, Frankrijk    
Intense geur, volle ronde fruitige smaak.
100 jaar oude wijnstokken Syrah en Grenache, Carignan
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b u b b e l s
Appelcider / Nederland, Bear Cider   
Le Cuvee Poirier / Loire, Frankrijk    
Zacht en rond, bleekgeel met fijne mousse. 
Sappig en zachte finale 24 maanden kelderrijping .
Cava Mas Suaua Brut Nature BIO / Penedes, Spanje    
Moderne Catalaanse karaktervolle goudgele cava 
met vleugje citrus, 12 maanden gerijpt.

w i t t e  w i j n
             
Sauvignon Blanc & Verdejo BIO / Valencia, Spanje     
Zacht citrusfruit, grapefruit, limoenen, kruisbessen, kiwi, ananas. 
Bloemig, levendig, spatzuiver.
Chardonnay Le Quartier / Pays d’Oc, Frankrijk    
Fris, mediumvol, elegant en zwoel aromatisch, 35% met houtopvoeding 
Picpoul de Pinet / Languedoc, Frankrijk    
Mooie lichtgroene wijn, zachte tonen van grapefruit en perzik. 
Ziltig door mineralen in de grond.
Grüner Veltliner BIO / Wagram, Oostenrijk    
Peer en perzik, rijp, smaakvol en in balans. Zuiver, fris, sappig, citrus. 
8,5 in de Grote Hamersma.
Blanc de noir BIO / Rheinhessen, Duitsland   
Witte wijn van een blauwe (pinot noir) druif. 
Waanzinnig gouden kleur, licht met frisse zuren. 
Chateau Mignan BIO / Languedoc, Frankrijk   
Subtiel fris en zuiver. Rijk en complex met tonen van witte bloemen, 
honing, amandel en perzik.
Pinot Grigio BIO / Veneto, Italie    
Droog zonder vatrijping. Jong, fris en veganistich.

byow

*Bring You Own Wine! Voor 10 euro kurkgeld 
maken we 'm open en schenken we 'm uit bij je diner.

*Al onze open wijnen gaan ‘op stok’. Betaal alleen 
wat je drinkt!

4,50


