VOORGERECHT
Rundercarpaccio, truffelmayonaise, aceto stroop,

11,95

oude kaas van Kaasboerderij Schellach, mix van zaden

Cannelloni van gerookte zalm, dille mayonaise, venkel,

11,95

verse kruiden

Geitenkaas, wortel, pompoen, râs el hânout

11,95

SOEP
Aspergesoep

7,50

Tomatenpaprikasoep (KIDS)

7,50

HOOFDGERECHT
Molukse kipsaté, atjar, gele rijst, kroepoek, satésaus

24,95

Zeebaars, vadouvan beurre blanc, prei, knolselderij,
zwarte knoflook, bloemkool

24,95

Asperge, krieltjes, ei, verse kruiden

24,95

+ supplement ham - €3,00

Lekkerbek, verse friet, remoulade (KIDS)

15,00

DESSERT
Pure chocolade, karamel, Baileys, pinda

10,00

Citrus, exotische vruchten

10,00

Kaasassortiment

10,00

MENU
3 Gangen Menu (voorgerecht, hoofdgerecht, dessert)

37,50

4 Gangen Menu (voorgerecht, soep, hoofdgerecht, dessert)

42,50

Bij een 3 en/of 4 Gangen Menu maakt u uw selectie uit gerechten van de Á La Carte-kaart.

EXTRA TE BESTELLEN
Brood van 'Het Vlaamsch Broodhuys'

3,50

Grasboter van Kaasboerderij Schellach

0,50

Rauwkost salade

7,50

Caesar salade á la Mezger met kip, ansjovis, ei

7,50

- als voorgerecht
Verse friet met huisgemaakte mayonaise
Wijn (wit, rood & rosé)

11,95
3,50
27,50

HOE TE BESTELLEN

U kunt uw bestelling doorgeven tot uiterlijk 12:00 uur op de dag dat u uw bestelling wenst te ontvangen. Dit
kunt u doen door uw keuze(s) aan ons door te geven via reserveren@restaurantmezger.nl of via 0118- 744038.
De kosten van uw bestelling worden opgeboekt op uw kamer en dient aan het einde van uw verblijf afgerekend
te worden bij onze collega's van SeaYou Zeeland (m.u.v. Mezger Lodges & Strandhotel Zoutelande, bestellingen die
voor deze accomodaties geplaatst worden dienen direct bij Restaurant Mezger of Bistro By Mezger afgerekend te
worden).

MAART 2021 - 19 maart t/m 28 maart
Hotel Bommeljé, B's Strandappartementen, B&B De Lijsterhof, Bed & Bike De Dorsvloer,
Duinhotel Tien Torens
Op vrijdag t/m zondag leveren wij het menu als takeaway pakket. Hierbij bent u chef én gast tegelijkertijd
tijdens uw verblijf. Uw bestelling wordt tussen 16:00 uur en 18:00 uur geleverd tot aan de deur van uw
kamer, samen met de instructies hoe u de gerechten dient te verwarmen.
Let op; het is een vereiste dat uw accommodatie beschikt over keukenfaciliteiten.

PASEN 2021 - 2 april t/m 5 april
Mezger Lodges, Hotel Bommeljé, Strandhotel Zoutelande, Duinhotel Tien Torens
Tijdens het Paasweekend serveren wij onze gerechten per gang als '(Up to the) Roomservice' tot aan de deur
van uw kamer. De voorgerechten worden tussen 18:00 uur en 19:00 uur uitgeserveerd met tussenpozen van
+/- 30 minuten tot aan de laatste gang.
B's Strandappartementen, B&B De Lijsterhof en Bed & Bike De Dorsvloer
Voor gasten in de drie hierboven genoemde accomodaties is het menu als takeaway pakket beschikbaar.
Let op; het is een vereiste dat uw accommodatie beschikt over keukenfaciliteiten.

APRIL 2021 - 6 april t/m 30 april
Mezger Lodges, Hotel Bommeljé, Duinhotel Tien Torens
Maandag t/m donderdag leveren wij het menu als takeaway pakket. De pakketten worden tussen 16:00 uur
en 18:00 uur geleverd tot aan de deur van uw accomodatie en ontvangt u de instructies hoe u de gerechten
op moet warmen in uw accommodatie.
Let op; het is een vereiste dat uw accommodatie beschikt over keukenfaciliteiten.
Vrijdag t/m zondag serveren wij het menu als '(Up to the) Roomservice'.
Hierbij wordt uw diner per gang gebracht tot aan de deur van uw verblijf. De voorgerechten worden tussen
18:00 uur en 19:00 uur geserveerd met tussenpozen van +/- 30 minuten tot aan de laatste gang.
Strandhotel Zoutelande: maandag t/m zondag leveren wij de gerechten aan als '(Up to the) Roomservice'.
B's Strandappartementen, B&B De Lijsterhof en Bed & Bike De Dorsvloer: maandag t/m zondag leveren wij
het menu aan als takeaway pakket.
Let op; het is een vereiste dat uw accommodatie beschikt over keukenfaciliteiten.

