
Diner

Natural Kitchen

Voor take away geldt een
korting van 10% op alle

gerechten.

Korting
take away



RADIJS 11,50 [G]
geitenkaas - knolraap - aalbesjes - pistache - vlierbloesemvinaigrette                       
+ 3-sterren beter leven Livar Proscuitto 4,-

ZEEUWSE PREI 11,50 [G~L~V]
witte wijn - knoflook - tijm - vadouvanmayo - citroenparels - aardappel - tomaat - venkelkruid
+ Zeeuwse mosseltjes 4,-

VERSE GUACAMOLE 11,50 [L~V]
avocado - tomaat - sjalot - knoflook - limoen - jalapeños - koriander - krokante tortilla’s
+ Hollandse garnaaltjes 4,-

ROMIGE BIETENSOEP 8,50 [G~L~V]
Granny Smith - mierikswortelyoghurt - gerookte amandelen
+ Hollandse garnaaltjes 2,50

TOMATEN PAPRIKA SOEP 8,50 [G~L~V]
Coeur de Boeuf tomaten - geroosterde paprika - basilicumolie
+ Mozzarellaspiesje 2,50

BROOD & CO 7,50 [L]
Pain de Mer - luchtige boter - extra vergine olijfolie - aioli 
+ 3-sterren beter leven Livar Proscuitto 4,-

GEROOSTERDE BLOEMKOOL 20,50 [G~L~V]
crème van ui - zoete aardappel - pepersaus
+ Kalfsbavette uit Meliskerke 5,-

OOSTERSE KNOLSELDERIJ 20,50 [L~V]
hoisin - aardbei - sesamzaadjes - venkel - sinaasappel 
+ 3-sterren beter leven Livar medaillon 5,-

STEAK VAN WITTE KOOL 20,50 [G~L~V]
witte wijn - kerrie - venkelzaad - rozijnen - sereh - kokos - emping kroepoek
+ Zeeuwse Mosselen 5,-

SPAGHETTI AGLIO E OLIO 18,50 [L]
verse spaghetti - knoflookolie - peterselie - chilipeper - citroen - courgette 
+ Noordzee Scholfilet 5,-

BONENBURGER 18,50 [L~V]
chili bun - zwarte bonen - little gem - smokey ketchup - tomaat - augurk - gefrituurde uienringen
Rundvleesburger (100% Nederlands natuurvlees) i.p.v. bonenburger 5,-

Voorgerechten

Hoofdgerechten

G= glutenvrij 
L= lactosevrij 
V= vegan



CRÈME BRÛLÉE 9,50 [G]
mais - zoete & zoute popcorn - caramel ijs - dulce de leche - atsina

VANILLE IJS 9,50 [G]
witte chocolade - donkere chocolade - biet - crème fraiche - blueberry 

BOUNTY 2.0 9,50 [G~L~V]
kokos - chocolade - mango - basilicum - lyche

MINI BITES 8,50 [G~L~V] 
key lime - suelero - pinky rose - lavendel lemon - banoffee - flower bite

KAASBORDJE 12,50 [G]
Alphenaer geitenbrie - dadelbrood
Le petit Doruvael - witte chocolade
Landana biologische blauwschimmel - Granny Smith
Overjarige Schellach - ingelegd mosterdzaad en appelstroop 

nagerechten

side

dishes
VERSE ZEEUWSE
FRITES 4,50 [G~L~V]
mayonaise - Zeeuwse
zoute

SIDE 
SALAD 4,50 [G~L~V]
gevulde tomaat -
divers garnituur 

In combinatie 

met een voor-

of hoofdgerecht

sauzen
HUISGEMAAKTE
SAMBAL 3,50 [G~L~V]

MANGO 
KETCHUP 3,50 [G~L~V] 

MEDE [10,6 %]  6,-
Honingwijn met een vleugje walnoot, heerlijk voor bij het kaasbordje 

WEINGUT GÖHRING [9%] 7,-
Dessertwijn van de Albalonga druif, goede zuurtegraad, lekker zoet

RUBY, RESERVE PORT [20%] 6,-
Morgadio da Calçada

dessertwijn



Bedankt voor uw bezoek!


