Menukaart
Gebakken zalmfilet

Voor bij de borrel
Broodplankje (met verschillende smeersels)

c 6,50

Bread with an assortiment of spreads
Bitterballen

c 5,50

Bittergarnituur

c 7,00

Mixed fried snacks

c 5,50

Nacho’s (met cheddar crème fraîche en jalapeño)

c 5,50

(met een korst van noten en verse kruiden)

c 19,50

Salmon fillet with a crust of crushed nuts and fresh herbs
Trio van vis

c 18,50

Trio of fish
Sliptong

c 18,50

Lemon sole

Tortilla chips with cheddar cheese, crème fraîche
and jalapeno pepper

Hoofgerecht Vega

Eet smakelijk!

Worden geserveerd met frietjes of brood

Voorgerechten

Griekse maaltijdsalade

Soep van de chef

c 5,00

Soup of the week

c 12,50

Vegetarian greek salad
Quiche (met spinazie en noten)

c 14,00

Vegetarian quiche with spinach and crushed nuts

Carpaccio (met truffelmayonaise, parmezaansekaas
en zongedroogde tomaten)

c 9,00

Scampi’s (in een thaise marinade)

c 9,00

Trio van garnalen

c 12,50

Kindergerechten
Alle kindergerechten worden geserveerd met frietjes en appelmoes

Shrimp three ways
Gevulde paprika met geitenkaas

c 6,50

Spareribs

c 9,00

Small sparerib with fries and applesauce

Stuffed bell pepper with goat cheese

Biefstukje

c 9,00

Kinderdijk 88 • Middelburg

Small steak with fries and applesauce

Hoofdgerecht Vlees

Frietjes met een frikandel, kroket of kipnuggets

Biefstuk van Slagerij Heersma 200 gram

Tel. 0118 63 86 61

c 6,50

c 18,50

(Met gebakken champignons of pepersaus)
Steak 200 gram with the choice of mushrooms or pepper sauce
Biefstuk van Slagerij Heersma 300 gram

c 23,00

(Met gebakken champignons of pepersaus)

Nagerechten

info@deprinsoptwittepaart.nl

Koffie of thee compleet

deprinsoptwittepaart.nl

c 3,70

Coffee or tea with an assortment of chocolate

Steak 300 gram with the choice of mushrooms or pepper sauce

Dame Blanche

Varkenshaassaté (met atjar, kroepoek en satésaus)

Vanille ice cream with chocolate sauce

c 16,50

Pork tenderloin satay with pickled vegetables,

c 5,00

Vanille ijs met advocaat

prawn crackers and satay sauce

c 5,00

Vanille ice cream with eggnog sauce

Spareribs

c 18,00

Toetje van de week

Surf en Turf (biefstuk en scampi’s)

c 18,00

Dessert of the week

wisselende prijs

Steak and scampi’s
Mixed Grill

c 20,00

Hamburger (met bacon, cheddar en gebakken ui)

c 12,00

Hoofdgerecht Vis
Scampi’s (in een thaise marinade)

c 18,50

Gebakken kabeljauwfilet (met gepofte cherrytomaatjes
en een kruidenolie)

c 18,50

Cod filet with roasted cherry tomatoes and herb oil

Enjoy your meal

Mocht u een allergie of een dieetwens hebben, laat het ons dan
weten. Wij denken graag met u mee.

♦

Bon appetit

♦

Guten Appetit

♦

Buon appetito

