Proeflokaal “Op d’n Oek”
Broodjes (pain de mer)
-oude kaas met tomaatjes en rucola
-kipburger met hummus en tomatenchutney
-makreel met oestersaus en zoet zure komkommer
-gerookte zalm met basilicum mayonaise
-eiersalade met bacon

€
€
€
€
€

Soepen (geserveerd met brood)
-goed gevulde huisgemaakte vissoep met rouille
-wisselende lepelkost

€ 7,70
€ 5,70

Flammkuchen
-gerookte zalm, crème fraîche en basilicum mayonaise
-tomaat, chorizo en cheddar
-geitenkaas, gegrilde groenten, rucola en walnoten

€ 9,70
€ 8,70
€ 7,70

Tosti’s
-‘Stoere boere’ met oude kaas en Zeeuws spek
-‘Spicy Tuna’ met pittige tonijn en mozzarella

€ 5,70
€ 6,70

Salades (geserveerd met brood)
-salade met rode bietjes, oude kaas, walnoten en appel
-salade met makreel, ger. zalm en tonijn
-salade Paysanne met o.a. spek, ei, tomaat en aardappel

€ 7,70
€ 9,70
€ 8,70

Borrelgarnituur
-Zeeuwse oude kaas
-chip and dip, nacho’s uit de oven met kaas, salsa

€ 7,50
€ 5,50

6,70
7,70
7,70
8,70
7,70

Zoet Op d’n Oek
-Brusselse wafel met kersen, vanille ijs
-Pannenkoek met suiker en/of stroop
-Dame Blanche
-Coupe “Op d’n Oek” vanille ijs, koffiesaus, blokjes chocoladetaart,

€
€
€
€

6,50
5,50
5,50
7,50

slagroom en marshmallow

Voor de kleintjes
glaasje aanmaak

€ 1,00

Wij maken zoveel mogelijk gebruik van Zeeuwse producten en Zeeuwse
leveranciers. De kaas komt van de Stolpe uit Nieuwerkerk, het brood van de
Speltbakker uit Bru en het vlees van vleesboerderij Boot uit Kerkwerve en
slagerij Verburg uit Kortgene

Proeflokaal “Op d’n Oek”
Huiswijn

Koffie en Thee
Espresso of lungo
Cappuccino of latte
Thee uit het blikje
Verse muntthee of verse gemberthee

€2,40
€2,70
€2,40
€2,90

Glas wit, rosé of rood
Fles wit of rood
Prosecco (piccolo 20 cl)

€3,70
€20,50
€7,70

Bier

Warm of koud

Ice coffee
Warme chocolademelk met slagroom

€4,50
€3,30

Gebak

Waar de bakker goesting in had!

Fris uit het flesje
Coca Cola regular of zero
Fanta of Sprite
Tonic of Bitter lemon
Ice tea sparkling of green
Chocomel

€2,40
€2,40
€2,40
€2,40
€2,60

Vruchtensappen
Verse jus d’orange
Appelaere appelsap

€3,00
€3,00

Hertog Jan
Warsteiner 0%
Warsteiner Radler 2,5%
Vermeerse Zeeuws witte
Duvel
Westmalle dubbel
Liefmans fruitesse
Erdinger Weissbrau
Vermeers tripel XXX
seizoens bier

speciale koffie
Irish Coffee
French Coffee
Spanish Coffee
Coffee 43
Dutch Coffee

€2,70
€2,80
€2,80
€3,80
€4,80
€4,80
€3,80
€5,50
€5,00
€5,00

€8,50
(whiskey)
(Grand Marnier)
(Tia Maria)
(Licor 43)
(korenwijn)

Water
Chaudfontaine plat of bruis
San Pellegrino
Acqua panna

(25 cl)
(75 cl)
(75 cl)

€2,30
€5,50
€5,50

Gin-tonic
Haymans gin/Fever-Tree aromatic

€8,90

