
Menu

“The best memories 
are made around the 

table”

Eton Mess   klein 6/ normaal 10
Mango | passievrucht | yoghurt | 
meringue

Golden creme brulee 10
Caramel ijs | caramel chocolade

Kaasplank  13
4 kazen op verrassende wijze

Kinderijs  5
Roomijs-lolly met choco & dip

Advocaat 5

Met slagroom
+ vanille ijs (+4)

Cheesecake (vegan) 9

Speculoos | citrus | mango | kokos

Gin & Tonics

Zeezot BLUE 12
Blauwe bes & munt Linda’s TIP!
Zeezot PINK 12
Rood fruit & kaneel 
Hermit 12
Lekker met een oester! 
Bobby’s 11
Sinaasappel & kruidnagel

Thuis genieten van een heerlijke gin 
tonic? Neem de Zeezot GIN mee naar 
huis! 45 euro per fles
 
Mixers
 
Aperol Spritz 8
Sinaasappel | munt
Pornstar Martini 11
Passievrucht | vanille 
Clover club 11
Framboos | limoen | gin
Espresso martini 11
Baileys | koffielikeur | espresso

Non-alcohol

No Gin Tonic 10
Rood fruit
Pornstar Marti-NO 0.0% 10
Passievrucht | vanille
Crodino 5
Sinaasappel | munt
Virgin Smoked Margarita 4.5
Smoked lime siroop | tonic
Madame Gember 4
Madame Jeanette | gember |
limoen
Wilde Fizz 4
Vlierbloesem | ijsthee | munt

Dessert Cocktails

Tiramisu 10 

Koffie | stroopwafel | chocolade

Heel instagrammable!

Ambachtelijke Bonbons 4 st. 5

Espresso Martini 11

Baileys | espresso | koffielikeur

Volg & tag ons op  
Instagram  en Facebook! 



Zeeuwse mosselburger  14
Remoulade | wakame | brioche 

Pinsa Burrata  13
Balsamico | olijfolie | rucola
Pinsa romana is een hele luchtige pizza 
bodem

Brioche bun brisket  9
Rundvlees van de BBQ | pickles 
bbq sauce

Sandwich Entrecote  15
Chorizo mayo | manchego | 
tomaat | olijf

Zeekraal bagel  11
Zalm | garnaal  of 
Hummus | dukkah (vegan)

Sandwich kroket 12
Knolselder | truffel   of 
Zeeuws spek kroket | aioli 

Tosti chorizo en/of kaas 7
Uitsmijter Zeezot  9
chorizo, kaas & jalapeno
Pannenkoek naturel  8
Pannenkoek spek, kaas, appel 9

Bites

Brood & smeersels 7.5

Aioli | hummus

Zeewier nacho’s  8
Kaas | jalapeno | bbq sauce

Oesters per stuk    
Zeeuwse creuse 3 
Zeeuwse creuse gegratineerd 3.25
Umami oester 3.75

Oester special per stuk 4
Oester met een verrassende 
topping

Linda’s favoriet! 12
Crispy aubergine | hummus | 
smoked paprika | granaatappel

Vissoep 11

Onze beroemde vissoep!

Wisselsoep  dagprijs
Wisselende verse soep

Ceviche 14

Makreel | langoustine | soja | 
yuzu

Tataki  15
Entrecote | manchego | chorizo 
mayo | tomaat

Garnalenkroketjes 14

Hollandse garnalen | salade | 
aioli

Proefplank  27
Plank vol lekkers voor 2 pers. | 
charcuterie | brood | 
kroketjes | hummus

Verrassingsmenu 38

Laat je verrassen door onze 
creatieve chefs met een 
heerlijk 3 gangen menu!
Kaas ipv zoet? +5

Dagvangst   dagprijs
Vraag het ons of zie het bord!

Roodbaars   25
Curry saus | speltrisotto | gamba

Zeeduivel   25
Botersaus | dashi | asperge 

Fish & Chips 20

Witvis | zeeuwse friet | remoulade

Zeetong 37

Onze specialiteit in roomboter 
gebakken (350gr.)

Gamba pasta  23
Zeekraal pasta | gamba 

Oosterse lamsstoof  24
Garam masala | mangochutney |
papadum 

Bavette & Brisket  28
Black angus | BBQ  brisket | 
bavette a la plancha Sebas’s TIP!

Vlees-special dagprijs
Wisselend vlees gerecht 

Bietenburger 20 (vegan)
Zoete aardappelfriet | oesterzwam

Aubergine & Shwarma 21 (vegan)
Krokante aubergine | oesterzwam | 
tahin | feta 

Salades
Salade vis  voor 14/hoofd 21
Makreel | langoustine | garnalen 

Salade burrata voor 14/hoofd 21
Tomaat | balsamico | chorizo 

Lunch van 12.00 tot 16.00 

Lunchplankje  15
Kies zelf je soep, kroket &  
sandwich
Soep: vissoep of wisselsoep
Kroket: garnaal, Zeeuws spek of 
knolselder
Sandwich: makreel, brisket of 
hummus

Bitterballen 8.5
Cas&Kas bitterballen vegan 8.5
Zeeuws spek bitterballen 9

Bittergarnituur  10

All-day vanaf 12.00 

Borrelhapjes 

Voorgerechten

Frietjes met frikandel, kroket  
of kipkrokantjes  10
Kids Fish & Chips   12
Pasta Bolognese  12
Pannenkoek  8

Hoofdgerechten

Een menu met liefde samengesteld!
Te leuk om niet met jullie te 
delen.

Onze Zeeuwse friet komt van Hoeve 
Rapenburg, hier een paar kilome-
ter verder vandaan.

De vis is duurzame vangst en MSC 
of ASC gecertificeerd.

De pasta is 100% Zeeuws en wordt 
gemaakt bij de Zeeuwse Pasta.

Het brood waarmee we werken komt 
van Pain de Mer. Natuurlijk 
desembrood met Oosterscheldewater 
van Bakkerij Spelt.

De gerechten op de kaart zijn 
geïnspireerd op de reizen van ons 
team. Leuk om te zien dat   
iedereen met een gaaf gerecht 
terug komt van vakantie!

Alles wordt dagelijks vers 
gemaakt, het kan dus voorkomen 
dat een bepaald gerecht op is.

Heeft u een allergie? laat het ons weten. 
De gerechten kunnen ingrediënten bevatten 
die niet vermeld staan. 

Kids

Kies je bijgerecht:
Zeeuwse friet & mayo 4.5 
Groene salade 3.5
Rijst 3.5
Zoete aardappelfriet 6.5
truffelmayo & parmezaan 


