Restaurant

Place
du
Marché

Keuzemenu
Klassieke garnalencocktail

Hollandse garnalen met een huisgemaakte cocktailsaus

of

Rundercarpaccio met truffelmayonaise

Geserveerd met rucola pijnboompitten en zongedroogde tomaat

of

Gamba’s in de look

Geserveerd met een frisse salade

of

Soep van de dag

Een variërende verse soep

Zeeuwse Mosselen

Gekookte mosselen bereid op Philippiense wijze

of

Varkenshaas met champignonroomsaus
Geserveerd met verse seizoensgroenten

of

Gebakken Scampi’s

Geserveerd met verse seizoensgroenten

Keuze uit: lookroom, lookboter of diabolique

of

Tournedos Filet pur in eigen braadjus
Geserveerd met verse seizoensgroenten (suppl +€ 4)
Dame Blanche
Met warme Callebaut chocoladesaus

of

Zeeuws dessert
Typische Zeeuwse lekkernijen

of

Duo van Chocolademousse
Een combinatie van witte en donkere chocolademousse

of

Crème brûlée
Afgebrand met een krokant suikerlaagje

€ 49,50 p.p.

Mosselgerechten
Zoveel u lust, à volonté!!!
Gekookte Zeeuwse Mosselen
op Philippiense wijze - natuur

e 29.50

Gekookte Zeeuwse Mosselen
op Provençaalse wijze

e 31.50

Gekookte Zeeuwse Mosselen
met witte wijn

e 31.50

Gekookte Zeeuwse Mosselen
in knoflook-roomsaus  

e 31.50

Gebakken Zeeuwse Mosselen
met uiringen en tartaar

e 31.50

Mosselmenu
Romige Zeeuwse Mosselsoep

Gekookte Zeeuwse Mosselen á volonté op Philippiense wijze

Dame blanche met warme chocoladesaus
e 43.50 p.p.
Indien U een bepaald dieet volgt of vegetarisch bent,
weten wij dit graag op voorhand.
We kunnen dan extra aandacht aan de gerechten geven.
Heeft U een bepaalde allergie, meldt het ons.

Koude Voorgerechten
Klassieke garnalencocktail
e 17.00
met whiskeysaus		
Zeeuwse Oesters 00000
(naargelang seizoen) 6 stuks

e 23.50

Serranoham
met zoete cavalion meloen

e 16.50

Carpaccio van rund
met rucola, Parmezaanse kaasschilfers en pesto

e 16.50

Soepen

Romige tomatensoep
e 8.50
met balletjes 		
Rijk gevulde vissoep
met rouille en croutons

e 13.50

Huisbereide kreeftensoep
met een vleugje Armagnac en room

e 13.50

Romige Zeeuwse mosselsoep
van de Chef

e 10.50

Warme voorgerechten
Garnalenkroketten
met gebakken peterselie en citroen

e 17.50

Scampi’s in lookboter
gegratineerd uit de oven

e 16.00

Mosselen in lookboter
gegratineerd uit de oven

e 16.50

Toast met gebakken champignons
en spekjes

e 16.50

Visgerechten
Gebakken zeetong 600 gram		e 39.50
met tartaarsaus en sla
		
Gebakken Slibtongen
e 28.50
met tartaarsaus en sla
		
Gebakken jonge tarbot
e 29.50
met tartaarsaus en sla
		
Gegratineerde Zeeuwse vispan		e 28.50
naar gelang het marktaanbod
Hele Kreeft 600 gram
Belle vue of lookboter met citroen
		
Tomaat Crevette
2 stuks met garnaaltjes (200gr.) en mayonaise

e 47.50
e 28.00

Paling specialiteiten
Naturel gebakken paling 		e 31.50
met tartaarsaus en sla

Gestoofde paling		
e 32.50
op Provençaalse wijze

Gestoofde paling in het 		
groen
e 32.50
naar grootmoeders recept
Gestoofde paling
in de room

e 32.50

Vleesgerechten
Entrecote 350 gram
met lookboter

e 29.50

Medaillons van varkenshaas 350 gram
e 28.50
met champignonroomsaus “archiduc”		

Filet puur (Tournedos) 250 gram
e 31.50
in eigen braadjus 		

Verse sauzen
Gebakken Champignons
Peperroomsaus
Béarnaisesaus
Champignonroomsaus
Extra portie salade

e
e
e
e

4.00
4.00
4.00
4.00

e

3.50

Vegetarisch
Tagliatelle
e 23.50
met gebakken champignons, roomsaus, gegratineerd met kaas
Drie kaaskroketten
met seizoen groenten

e 21.50

Kindermenu naar keuze

e 13.50

Hamburger (rundvlees) met frietjes en appelmoes
Vissticks met frietjes en appelmoes
Kipnuggets met frietjes en appelmoes
Twee Frikadellen met frietjes en appelmoes
Twee Kaaskroketten met frietjes en appelmoes
Kindermossel met frietjes en mayonaise (suppl. + €3.00)
En natuurlijk voor ieder kind een Schatkistijsje!

			

Desserts
Aardbeien met roomijs en slagroom (seizoen)
Dame Blanche met warme chocoladesaus
Roomijs met advocaat en slagroom
Zeeuwse Crème Brûlée
Pure Callebaut chocolademousse met slagroom
Coupe Caramel brésilliennenootjes en slagroom
Trio van Sorbet ijs
Coupe vanille roomijs met slagroom
Dubbel Advocaatje met slagroom
Café glacé koffie met ijs en slagroom      
Dame Blanche met twee bollen ijs

e 9.75
e 9.75
e 11.75
e 8.75
e 9.50
e 9.75
e 9.75
e 9.75
e 9.75
e 8.75
e 8.25

Luxe Kaasplankje 4 soorten kaas
met appelstroop walnoten en druiven

e 13.50

Speciale koffie’s
Irish koffie, met Irish whisky                             e 10.50
French koffie, met Grand Marnier                  
e 10.50
Italian koffie, met Amaretto                              e 10.50
Spanish koffie, met Tia Maria                            e 10.50
Rudesheimer koffie, met Asbach Uralt         
e 10.50
Hasseltse koffie, met jonge jenever        
e 10.50

