Lunchkaart

www.strandparkdezeeuwsekust.nl

Broodjes

Warme lunch gerechten

Italiaanse bol met jonge kaas, salade en mosterdmayonaise

€ 5,50

Italiaanse bol met zalm, kappertjes, rode ui en roomkaas

€ 8,50

Rustico meergranenbroodje met carpaccio van Limousin rund, pesto,
pijnboompitten en overjarige boeren kaas

Twee bourgondische rundvlees kroketten met frites of brood

€ 8,00

Mega hamburger van Limousin rund met gebakken ui, ei en frites

€ 14,50

€ 8,50

Biefstuk van ons lokaal Limousin rund met pepersaus, frites en sla of brood

€ 18,50

Rustico meergranenbroodje met gewokte biefstukreepjes, champignon, ui,
paprika, knoflook en soja

€ 8,50

Lekker voor bij de borrel

Pittig gehakt met paprika, ui, tomaat en rode peper

€ 8,50

Tosti’s
Tosti
Tosti
Tosti
Tosti

kaas
ham en kaas
ham, kaas en ananas
ham, kaas en tomaat

€
€
€
€

3,50
3,75
4,00
4,00

Boerenbrood met pesto en kruidenboter

€ 5,75

Bitterballen 8 st.

€ 6,50

Bittergarnituur 16 st.

€ 8,50

Bittergarnituur 24 st.

€ 12,00

Kaasplank, 5 soorten heerlijke kaas van de kaasboerderij met pompoenjam en
perenconfiture

€ 9,75

Tapasplank: Heerlijk bij de openhaard met een steigerplank vol met warme
en koude mondvermaakjes

€ 22,50

Soepen
Bospaddenstoelensoep met een vleugje tijm en geparfumeerd met truffelolie

€ 7,50

Pannenkoeken en poffertjes

Vissoep gevuld met vis en kokkels uit de Oosterschelde

€ 8,50

Pannenkoek naturel

€ 4,50

Pannenkoek kaas

€ 5,00

Pannenkoek ham en kaas

€ 5,50

Pannenkoek spek

€ 5,50

Pannenkoek spek en kaas

€ 6,00

Pannenkoek appel

€ 5,50

Kinderpannenkoek naturel

€ 3,25

Poffertjes klein 12 st

€ 4,50

Salades
Salade van geitenkaas, frisse salade, portobello en honing- tijm vinaigrette
Salade van carpaccio met pesto van pistache, boeren overjarige kaas,
pijnboompitten en truffeldressing

€ 14,50
€ 14,50

Clubsandwich
Club Sandwich gerookte kip met spek, appel, gebakken ei, tomaat
en mosterdmayonaise

€ 8,50

Club Sandwich gerookte zalm en Hollandse garnalen met kappertjes, cocktailsaus,
rode ui en bieslook

Kindermenu’s

€ 11,50

Menu “Wizzl” (kroket, frikandel, vissticks, kaassouffle of kipnuggets)

€ 7,00

Penne Bolognese

€ 7,00

Kindermenu’s zijn voor kinderen tot 12 jaar en worden geserveerd met friet en appelmoes en
zijn inclusief een kinderijsje die de kinderen in de snackbar kunnen uitzoeken.

