
Diner

Natural Kitchen



MENUPRIJZEN 
3-gangen 35,-            voor~hoofd~dessert 
4-gangen 42,50         voor~soep~hoofd~dessert 
5-gangen 50,-            voor~soep~hoofd~kaas~dessert

*Stel zelf samen van de kaart! 
Menuprijzen zijn exclusief eventuele supplementen en side dishes. 

ZOMERSE POMPOEN 11,50 [G~L~V]
Ingelegd met waldorfsalade, sinaasappel-
vinaigrette, sumak en gepofte wilde rijst              
+ ASC gerookte Noorse zalm 4,-

ZUIDERSE ARTISJOK 11,50
Crème van artisjok, parelcouscous, 
appel-yoghurtsalade, vinaigrette van 
ras el hanout en tuille
+ Tamme ganzenrilettes l'ermitage 4,-

GREEN GAZPACHO 11,50
Buffel mozzarella, basilicumolie, schuim van
tomaat en krokantjes van zuurdesembrood
+ 3-sterren beter leven Livar Proscuitto 4,- 

BROOD MET BOTER 7,50 [L~V]
Grijpbrood zeewier wit en donker met
luchtige boter, extra vergine olijfolie en aioli 
+ 3-sterren beter leven Livar Proscuitto 4,-

POMPOENSOEP [G~L~V] 8,50 
met Spaanse peper, komijnzaadjes,
kokosschuim en komijnboter
+ Riverkreeftenvlees 2,50

TOMATENSOEP [G~L~V] 8,50
van trostomaatjes en basilicum met
geroosterde paprikatapenade
+ Mozzarellaspiesje 2,50

GEROOSTERDE 
AUBERGINE [G~L~V] 20,50
Dutch quinoa, Arabische dukah, yoghurt-
muntdressing en gerookte amandel
+ Gegrilde natuurvlees biefstuk 5,-

COURGETTE HASSELBACK [G] 20,50
met tomaat, mozzarella, Za'atar, puree van
courgette, courgette olie en saus van
citroentijm
+ ASC Zeebaarsfilet 5,-

BROCCOLI & VLIERBLOESEM [G~L] 20,50
Gegrilde broccoli met vlierbloesem-
hollandaise, puy linzen, gebrande ui en
parels van sjalot
+ 3 sterren beter leven Livar buikspek 5,-

SPAGHETTI AGLIO E OLIO 19,50 [L]
Verse spaghetti, knoflookolie, peterselie,
Spaanse peper, citroen en gegrilde
puntpaprika
+ Licht pikant gegrilde gamba 5,-

GEPOFTE AARDAPPEL 18,50
met geroosterde wortel, crème fraiche,
ingelegde witte kool, augurk, gefrituurde
uienringen en sriracha mayonaise
+ Kaldenberg hotdog van varkensvlees
(i.p.v. geroosterde wortel) 4,-

Voorgerechten Hoofdgerechten

G= glutenvrij 
L= lactosevrij 
V= vegan

SOEPEN



PANNA COTTA & ZWARTE BES 9,50 (G~L~V)
Panna cotta van zwarte bes, sorbet van zwarte bes en gelei van zwarte bes 

BRAAM & HAZELNOOT 9,50 
Merinque, sponscake van pure chocolade, braam, hazelnootijs, 
gezouten hazelnoot en vennecress

YOGHURT & GRAPEFRUIT [G] 9,50
Luchtige Zeeuwse yoghurt, dragoncrumble, mascarponeschotsen, 
cranberry-grapefruitgranité en basilicumcress

MINI BITES 9,- [G~L~V] 
6 verschillende mini bites zonder geraffineerde suikers

NEDERLANDS KAASBORDJE 12,50 [G]
Alphenaer geitenbrie fenegriek walnoot
Le Petit Doruvael
Landana Blauwschimmel
Schellach Boerenkaas overjarig

nagerechten

side

dishes

VERSE ZEEUWSE
FRITES 4,50 [G~L]
met mayonaise en
Zeeuwsche zoute

SIDE SALAD 4,50
[G~L~V]
Trostomaatjes, divers
garnituur, extra vergine
olijfolie en aceto
balsamico

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



 

het duurt
even voor we weten
waar het gefluister vandaan komt

het aait ons zacht over het trommelvlies

als de echo van een geliefde
als haartjes nauwelijks hoorbaar rijzend 
bij een hand die je nadert en warmt
als troostend water

nog langer voor het kan heten: 
we noemen het eerst
‘thuis zijn’

later erkennen we pas 
dat dit nog beter
dan thuis

dat dit is wat we hadden gehoopt 
elke dag achter de voordeur te vinden

vergeten we hier even de haast, leven we 
onder een lucht die nog eens weids is, 
zo weids als je wist

dat een hemel kan zijn— 
dan horen we plots

het komt van tussen de lakens,
van tussen de lippen van een lange avond, 
van tussen de armen van vloer, muur, plafond

en het zegt

blijf nog maar even 
wees alsjeblieft welkom
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