
geniet de hele dag van onze kaart! onze keuken is open van 10.00 tot 21.00 uur.

Carpaccio van ossenhaas.........................................................€ 12.50
met rucola, parmezaan, kappertjes, pesto & truffelmayo

Charchuterieplankje à la France.............................................€ 11.50

Gerookte zalm.............................................................................€ 11.50
met fijngesneden ui, citroen en groene kruiden

Klassieke garnalencocktail......................................................€ 15.50
met grijze garnalen & cocktailsaus

Gebakken scampi .......................................................................€ 11.50
in een romige saus met knoflook & Pernod

Moules à l’escargot, gegratineerde mosselen ....................€ 13.50

Ambachtelijke kaaskroketjes ..................................................€ 10.50
met een slaatje & mosterdmayo

Ambachtelijke garnaalkroketjes ............................................€ 13.50
met een slaatje & remouladesaus

Combi kaas- & garnaalkroketje ............................................ € 12.50

Glutenvrije kaas of garnaalkroket ......................€ 10,50 / € 13,50

Warme brie in filo ......................................................................€ 11.50
met een slaatje, walnoot, balsamico & agavesiroop

Carpaccio van tomaat................................................................€ 9.50
met vegan feta, pesto & balsamico

Tomatensoep* met balletjes ....................................................€ 6.50

Franse uiensoep*, met kaas gegratineerd............................€ 6.50

Soep van Zeeuwse strandkrab & garnalen ...........................€ 9.50

met toast, geraspte kaas & rouille

*De tomatensoep en uiensoep kan zowel vega als vegan

geserveerd worden. 

Biefstuk van onze chef Nena ..................................................€ 18.50
met groenten van het seizoen, gebakken ui, champignons & spek

Gebakken tournedos................................................................€ 24.50
met groenten van het seizoen, een jus van rode port & truffel

Gegrilde ribeye (350 gram) .....................................................€ 27.50
met kruidenboter, slaatje & tuinkers

Saté van de haas .........................................................................€ 17.50
brochette van varkenshaas, kroepoek, atjar & salade

Bij grote trek: dubbele saté van de haas..............................€ 24.50

Graanbeurs burger van 100% rundvlees..............................€ 17.50
witte bol, salade, cheddar, bacon, augurk, ui, tomaat & saus

Poussin: gegrild Frans boerderijkippetje .............................€ 18.50
‘à la bonne femme’, geserveerd met spek, ui, champignons, wortel, 

aardappel & doperwten

Carpaccio à la De Graanbeurs ................................................€ 17.50
met geitenkaas, onze favoriet!

Spaghetti Bolognaise, met rucola & kaas ............................€ 15.50

Vega(n) burger ............................................................................€ 17.50
witte bol, salade, (vegan) kaas, augurk, ui, tomaat & saus

Spaghetti vega(n), op Mediterraanse wijze .........................€ 15.50
tomaat, knoflook, chilipeper & olijven, met rucola & (vegan) kaas  

Huisgemaakte vegetarische quiche ......................................€ 13.50
met groenten, diverse kaassoorten & rucola

Quinoa, vegan, op Oosterse wijze ..........................................€13.50
met o.a. ketjap, pinda, knoflook, champignons, tomaat & groene bonen

Gebakken scampi ......................................................................€ 18.50
met knoflook-pernodsaus & groenten

Gegrilde zalm .............................................................................€ 21.50
met een saus van witte wijn en Hollandse garnalen, aardappel 

& seizoensgroenten

Slibtongen, 3 stuks of 5 stuks..............................€ 21.50 / € 29.50
lekker met seizoensgroenten, citroen & remouladesaus

Bouillabaisse, maaltijdsoep .....................................................€ 19.50
rijkelijk gevuld met o.a. zalm, kabeljauw en scampi, met croutons, 

kaas & rouille

Goed gevuld pannetje met diverse soorten vis..................€ 21.50
met groenten & gegratineerd met kaas

Fish & Chips ................................................................................€ 16.50
gefrituurde kabeljauw met een slaatje, remouladesaus & citroen

We serveren al onze hoofdgerechten met verse friet en 

mayonaise, m.u.v. de spaghetti, quiche, quinoa en bouillabaisse.

Oeuf (ei) au mayonnaise, per stuk ..........................................€ 2.00

Salade rucola, pijnboompitten, parmezaan & balsamico..€ 3.50

Gemengde salade........................................................................€ 3.50

Gebakken champignons............................................................€ 2.50

Peper- of champignonroomsaus ............................................€ 2.50

Bearnaisesaus ..............................................................................€ 3.50

Portie verse friet met mayonaise............................................€ 3.50

Portie aardappelkroketten met mayonaise..........................€ 3.50

Portie verse groenten ................................................................€ 3.50

Plateau de fromage....................................................................€ 11.50
Franse kazen, walnoot, druiven, appelstroop & huisgemaakt notenbrood

Crème brûlée................................................................................€ 7.50

Dame Blanche...............................................................................€ 7.50
vanille-ijs met een saus van Callebaut chocolade & slagroom

Huisgemaakte chocolademousse............................................€ 7.50

Coupe advocaat...........................................................................€ 8.50
vanille-ijs, slagroom en zoveel advocaat als u wilt!

Warme appeltaart met vanille-ijs & slagroom......................€ 7.50

Profiterol.......................................................................................€ 8.50
gevuld met vanille-ijs en overgoten met chocoladesaus

Meringue.......................................................................................€ 8.50
heerlijk met vanille-ijs, salted caramel, slagroom & amandel

Vegan of lactosevrij dessert? Geniet van heerlijk ijs! .........€ 8.50

Koffie of thee met huisgemaakte lekkernijen ......................€ 8.50

Een ander dessert? Kijk ook eens op de eerste pagina voor ons 

heerlijk, huisgemaakt gebak!
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Voor bij de borrel, als voorgerecht of zomaar...
Broodplank met drie huisgemaakte smeersels € 5.00

Eet u vegetarisch, veganistisch of heeft u een speciaal dieet?

Informeer naar de mogelijkheden! Wij hebben gluten- en lactosevrije 

producten en zijn op de hoogte van de voorkomende allergenen.

Zeeuwse mosselen á 1,3 kilo p.p.
natuur of à la Normande

(overgoten met knoflook-room) 

We serveren onze mosselen 
met 2 sausjes, verse friet of brood. 

€ 27.50


