
Diner



Gegrilde Gem
Little gem met pistou van tomaat,

crème van avocado, ingelegd

mosterdzaad, kruiden en

zeewierkaviaar / 11,50

+ Hollandse garnaaltjes / 4,-

Watermeloen
Tartaar van watermeloen met

divers garnituur en gazpacho van

watermeloen en tomaat / 11,50

+ 3-sterren beter leven 

Livar Proscuitto / 4,-

Jonge prei 
Gebrande prei met schuim van

tom ka kai, zeekraalolie, zeekraal,

salade van ei, gegrilde

oertomaatjes en dille / 11,50

+ Gekoelde Hollandse 

kokkeltjes / 4,-

Zeeuwse 

uienbouillon 
verfijnd met Oudaen dubbel,

gegrilde tomaatjes en 

koriander / 9,-

+ Hollandse kokkeltjes / 3,-

Aspergesoep 
Romige soep van asperges 

met zeekraal en groene

kruidenolie /9,-

+ ASC gerookte zalmsnippers

|/ 2,50

Brood met 

smeersels 
Zeetak van Pain de Mer met

boter, extra vergine olijfolie 

en hummus / 7,50

+ 3-sterren beter leven Livar

proscuitto / 4,- 

Voor
Voorgerechten

Glutenvrij

Vegan

Lactosevrij

mogelijk

mogelijk

mogelijk



Steak van bieten 
In zoutkorst gegaarde biet, puree

van pastinaak en mierikswortel,

gegrilde groene asperges en jus

van biet en rode port / 20,50

+ Natuurvlees biefstuk / 5,-

Brochette van

Shiitake
van de lavagrill met Zeeuws vlegel,

zwarte knoflook aioli, salsa van

witte druif en papadum /20,50 

+ 3-sterren beter leven Livar

pulled pork / 5,-

Green risotto

Smeuïge risotto met erwtjes,

groene asperges, zeekraal, groene

kruiden en rasp van gepekelde

Zeeuwse eidooier / 20,50

+ ASC Zalmfilet / 5,-

Hoofd
Hoofdgerechten

RAMEN 

Vegan shoyu ramen met verse

noodles, gebrande mais, gegrilde

tomaat, mini paksoi, lente ui en

knoflookolie / 19,50

+ Livar 3-sterren beter leven

buikspek / 5,- 

zwarte bonen 

BURGER

met golden kimchi, little gem,

sriracha mayonaise, lente ui en

koriander/ 18,50

Rundvleesburger (100%

Nederlands natuurvlees) i.p.v.

bonenburger/ + 5,-
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frites
Met mayonaise en

Zeeuwsche zoute / 4,50

+ Basilicummayo en

geraspte overjarige

Schellach / 1,50 

Side 

salad 
Gevulde mini

komkommer

met divers

garnituur / 5,-In
 c

o
m

b
in

at
ie

 

m
et

 e
en

 v
o

o
r-

 o
f

h
o

o
fd

g
er

ec
h

t



Dessert
Nagerechten

Gekarameliseerde 

banaan 
Met Hollandse kersen,

caramel-ijs, witte chocolade

crumble, Zeeuwsche zoute en

dulce de leche / 9,50

Gepocheerde 

Rabarber 
Sous vide gegaarde rabarber

met granite van Granny

Smith en spinazie / 9,50

Delicious....
Vanille

ijs 

Vanille-ijs met rode biet,

limoenzeste, yoghurt en

chocolade bietensaus / 9,50

Mini bites 

Zoet zonder suiker, lekker

voor bij de koffie of thee:

Key lime, Suelero, Pinky rose,

Lavendel Lemon, Banoffee &

Flower bite /8,50

Kaasbordje

Alphenaer 
Geitenbrie fenegriek-walnoot met dadelbrood en sumak

Le petit Doruvael 
met witte chocolade

Landana 
Biologische blauwschimmel met Granny Smith

Overjarige Schellach 
met ingelegd mosterdzaad en appelstroop / 12,50


