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LUNCH DINER
12:00–21:00u.

12:00–17:00u.

2of pistolet,
Boterhammen
wit of bruin

Tosti’s
van 3 boterhammen en saus naar keuze

Parmaham

Ham en kaas

6.50

‘t Hart

7.00

Tosti Hawaii

7.50

9.75

geserveerd met zongedroogde
tomaat, Grana Padano en
truffelmayonaise

kaas, spek en ui

Zalm

9.75

Gerookt, geserveerd met
zalmsalade en gekookt ei

Beenham

8.50

lauwwarm geserveerd met
honingmosterddressing en walnoten

Makreel

9.25

Y

CM

CY

K

v.a.

7.75

Gezond

Omelet speciaal

9.50

Uitsmijter ‘t Hart

9.50

7.50

2 kalfskroketten
2 garnalenkroketten

8.75
12.50

Geitenkaas

8.75

met spek, honing en walnoten

MY

CMY

Omelet of uitsmijter

kaas en/of ham
en/of spek

Kroket
M

Eiergerechten
3 eieren op 2 boterhammen

gerookt, met kruidenmayonaise,
kappertjes en rode uienringen
ham, kaas, tomaat,
komkommer en gekookt ei

C

kaas en verse ananas

ham, kaas, spek en tomaat

Salades
met ciabatta en kruidenboter
Verse tonijnsteak

Specialiteiten
Kibbeling

spek, ui en champignons
en tomaat

15.75

met kappertjes, rode ui
en wakamé

Soep van de dag

Ook voor
een feestje
kunt u bij
ons terecht

Pannenkoeken
voor groot en klein!

ham en/of kaas
en/of spek

v.a.

6.25

Hamburger

Caesar

12.75

Friet +kroket

7.50

Friet +frikandel

7.50

Friet +kipnuggets

8.50

Mini pizza +friet

8.50

Kinderijsje

5.25

Club sandwich vis

10.75
12.75

gerookte zalm, krabsalade,
roomkaas,komkommer en tomaat

Klassiekertje

10.75

soep, 2 boterhammen met
kalfskroket en een gebakken ei
met ham en kaas

Geitenkaas

met spek, walnoten en honing

12.75

Stokbrood kruidenboter

3.75

Startertje

7.50

Carpaccio

12.25

Vispalet

13.75

Garnalenkroketten

12,50

Zeeuwse plank

15.50

brood met kruidenboter, pesto en tapenade
van het rund met Grana Padano,
pijnboompitten en truffelmayonaise

Hollandse garnalen, gerookte zalm en forelfilet
op salade met cocktailsaus

Italiaanse plank

Kindergerechten
12:00–21:00u.

gerookte kip, spek, eiersalade,
komkommer en tomaat

5.75

6.25

14.75

Club sandwich vlees

Italiaanse tomatensoep

Appel

met roerbakgroente en zeekraal
met gerookte kip, ei, spek en
Grana Padano

8.50

5.25

Gamba’s

met spek, gebakken ei, friet
en Cheddar

Rijk gevulde vissoep

Naturel

geserveerd met remouladesaus,
friet en salade

13.75

dagprijs

Zeeuws spek, Thoolse worsteballetjes,
mosselen uit ’t zuur, boerengeitenkaas,
makreelboter, zeekraal en brood

Hartig
16.75

Vis

Voor

= VISSERSROEM
=
Hollandse garnalen, gero
o

kte zalm en forelfilet.
Zalm- en krabsalade en ge
frituurde scampi,
inktvisring en garnalenkr
oket.
op een bedje van luxe sla
en brood.

€ 19.75

Heeft u een allergie? Meld het ons; wij vertellen u graag welke gerechten voor u geschikt zijn.

15.50

Parmaham, Grana Padano, Spianata Romano
(Italiaanse salami), olijven, pesto en ciabatta

Oosterse plank

Yakitori kipspiesje, loempiaatjes,
butterfly garnalen, sashimi, kroepoek,
korianderchutney en brood

15.50

Biefstuk, varkenshaas en kipfilet, 250 gram
met peper- of champignonsaus

Malse rumpsteak *

19.75
19.25

gesneden uit de lende van het rund, 200 gram
met peper- of champignonsaus

Kipsaté

15.75

Spare ribs

21.75

Schnitzel *

16.50

2 spiezen geserveerd met satésaus,
atjar en kroepoek
ca. 900 gram, naar uw keuze geserveerd:
mild, licht pikant of pikant

van het varken, met peper- of champignonsaus
of een gebakken eitje

Gegrilde zalm

19.75

Gepelde gamba’s (10 stuks)

22.50

Vispannetje

19.75

Surf en turf

22.50

Kabeljauwhaasje

22.50

met seizoensgroente

met knoflook, roerbakgroente en friet of brood
mild of pikant
diverse soorten vis, gegratineerd met kaas.
Met friet of brood
vis en vlees à la chef. Met friet of brood
met zeekraal en witte wijnsaus

Vegetarisch
met ciabatta en kruidenboter
romige pastaschotel

16.50

Salade geitenkaas

12.75

Hartige Quiche

15.75

Grana Padano, knoflook, basilicum,
verse groentes en een salade
rijkgevulde salade met walnoten en honing

Pasta’s
met ciabatta en kruidenboter
Pasta scampi’s

19.50

Pasta carbonara

17.50

gebakken scampi’s, roerbakgroente
en een salade
Pancetta, knoflook, basilicum,
Grana Padano en een salade

Na
Crème brûlée

7.00

Queen of Heart

7.50

Thools toetje

6.00

met boerenroomijs en slagroom
boerenroomijs, chocolademousse,
chocoladesaus en slagroom
chocolademousse, vanillekwark, cake,
advocaat en slagroom

Met seizoensgroente of salade, friet of
gebakken krielaardappelen
* tweede supplement

19.75

met wakamé, sesamolie en roerbakgroente

van geitenkaas, groene asperges en
artisjokhart. Met een salade.

Vlees
Trio van vlees *

Gegrilde tonijnsteak

1.50

Dessert van de dag

in het weekend Vis of Vlees Specialiteiten buiten de kaart!

dagprijs

