
Let op ! Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten.

Onze gerechten worden vers en met zorg bereid, iets langer 
wachten is daarom de moeite waard! Alvast bedankt voor uw begrip! 
Groeten uit de keuken, 

CAMENBERT  uit de oven.         € 12,50
Heerlijke kaas met Kortgeens molenbrood, honing 
en thijm                                                    

GEGRATINEERDE OESTERS        € 12,50
3 mooie Creuses gegratineerd in de oven met 
kruidenboter & kaas

RAUWE OESTERS           per stuk (dagprijs)
Platte of Creuse oesters 
afhankelijk van het seizoen

DUO KROKETTEN          € 13,50
1 garnalenkroket en 1 kalfskroket met Kortgeens molenbrood en 
huisgemaakte whiskeysaus. 

KAASKROKETTEN          € 9,80
2 kaaskroketten met Kortgeens molenbrood en 
huisgemaakte mosterdsaus

KREEFT (gekookt)
Verse kreeft geserveerd met zeegroenten en 
huisgemaakte mayonaise         Dagprijs                             

GEBAKKEN VISJE van de dag                                                                           Dagprijs
Gebakken in de roomboter met wok seizoensgroenten

              

DAGKAART
7

Per tafel afrekenen / Getrennt zahlen ist nicht moglich

Vanaf 12.00-15.00 uur

BORDJE UIT DE ZEE    € 21,50

Diverse schelp en schaaldieren vers 

bereid, geserveerd met 

Kortgeens molenbrood   

7



7
SOEPEN

Romige tomatensoep met Kortgeens molenbrood      € 6,50                                    

Uiensoep gegratineerd met kaas en Kortgeens molenbrood    € 6,70

Stevige Zeeuwse vissoep met Kortgeens molenbrood      € 9,50

TOT 12 JAAR

Per tafel afrekenen / Getrennt zahlen ist nicht moglich

Kipnuggets            € 6,70
Spareribs            € 8,75
Klein pannetje mosselen (seizoen)        Dagprijs

* kindergerechten worden geserveerd met frites, 
  appelmoes en mayonaise

SUPPLEMENTEN
Mayonaise – ketchup of curry  €  1 ,50
Whiskeysaus    €  1 ,25
Frites met mayo    €  3,60

Bakje gemengde sla     €  4,50
Pannetje wok groente                €  3,60



Nacho chips met quacamole, cheddar en jalapeno € 4,90

Kalfsbitterballen 8st.      € 7,70

Bittergarnituur 12 st.      € 9,75

Puntzak frites met mayonaise     € 5,00

Kortgeens broodplank met roomboter en tappenade € 6,50

Feestschaal 24 st bittergarnituur    € 19,50 

Reypenaer V.S.O.P. kaasje op de guillotin   € 10,50 

Spaanse Fuet worst met grove mosterd   € 6,20

VOOR BIJ DE BORREL
 Vanaf 12.00-16.30 uur

Let op ! 
Het is niet uitgesloten dat 
onze gerechten 
allergenen bevatten.


