APERO / HAPJES
Zuurdesembrood, zoute
boter met wilde venkel
3,50
Kalamata olijven 3,50

5 kleine garnalenkroketjes
9,00
5 kleine geitenkaas-maisKroketjes
9,00
Rauwe groentetjes, 3 dips
6,00

LUNCH / KLEINE GERECHTEN
prima om te delen
Kort gemarineerde makreel,gepickelde& wilde venkel 12,00
courgettes, sinaasappel
Gegrilde courgette, gepickelde venkel, wilde venkel 9,00
zeewier, sinaasappel, chipotle “tartaar”
Kibbeling in Marokkaanse marinade met harissamayo 12,50
Met frietjes en salade
“Kibbeling” van bloemkool in Marokkaanse marinade 11,50
harissamayonaise, frietjes en salade
Garnalenkroket, zuurdesembrood, dragonmayo,salade 8,50
Geitenkaaskroket, zuurdesembrood,mosterdmayo,salade 8,50
Geroosterde mei-raapjes, cumquat, karwij, kummel
8,00
Waterkers, amandel
Ceviche van witte vis met ingemaakte radijs
klein 9,00
rode ui, koriander,mint, grapefruit
groot 18,00
Calamari fritti met aioli
11,50
Bouillabaise a la KAAP
18,00
Gevulde vissoep met verschillende soorten vis,
calamaris, schelpen, rouille en crouton
Aspergesalade, jonge peulvruchtjes, zeekraal, tereTurkse grote tuinkers
12,00
Mosselen, hangcultuur
met friet of sla
17,50
met friet en sla
19,50
Schaaltje mosselen
6,25
Geroosterde groenten met humus van erwtjes&tuinboon 9,00
SIDES
Gemengde salade, mosterd dressing
4,00
Friet met mayonaise
3,50

SCHAAL- EN SCHELPDIEREN
Alle schelpen komen van Zeeuwse vissers!!!
Oesters:

Normandische fines claires

per stuk
3,00
Platte Zeeuwse 0000
per stuk
3,75
Drie Zeeuwse & Drie fines claires oesters

/
/
/
/

per 6
16,00
per 6
21,00
20,25

Kreeft, halve // hele
22,00 / 42,00
Met kropsla, dressing, citroenmayonaise en cocktailsaus
Krabscharen uit de Noordzee met citroenmayonaise
11,25
Scheermessen uit de voor-delta. Van de Yrseke 118 9,25
Met veel groene kruiden
Kokkels handgevist uit de Waddenzee
9,00
Met knoflook, tijm en witte wijn
Vongole Van de Yrseke 118
13,00
Met knoflook, tijm en witte wijn
Wilde grote pel-garnalen

FRUITS DE MER KAAP
Oesters/wilde grote
garnalen
krabscharen/kokkels
alikruiken/ scheermessen
met home made
citroenmayonaise,
cocktailsaus,
en sjalot azijn
1 pers: 29,00
2 pers: 55,00

FRUITS DE MER XL
Halve kreeft, ong 400 gr
en:
Oesters/wilde grote
garnalen/Krabscharen/kokkels
alikruiken/scheermessen
home made
citroenmayonaise,
cocktailsaus,

en sjalot azijn
1 pers: 45,00
2 pers: 85,00

NAGERECHTEN
Vier Nederlandse en Franse boerenkazen
met zelfgemaakte chutney
Yoghurt-honingcake met aardbei, blauwe bes

10,25
6,00

WIJNEN
Mousserend
Antech / blanquette de limoux

Glas
5,00

Fles
29,00

Ontzettend lekkere vis &
bio veggies

Vins natures
Dalsheimm Riesling / 2018
39,00
Lekker geconcentreerd, verrassend lekker bij schelpen
Alsace / Entre Chien Loup /Rietsch / Auxerrois 2016
37,50
Spannende wijn voor bij wat vollere witte vis
Soave / Fasilo Gino/ Garganega / 2019
29,50
Fris en vrolijk, bloemig en vleugje mint
Romagna/ Tre Monti Vigna Rocca/ Albana/bio 2019
orange wine
28,50
Briljant volle kleur. Rijpe abrikozen, sinaasappelzest.
Heerlijke lange afdronk.
Pfalz/Wilder Satz/Brand bros./pinot blanc müller-thurgau
scheurebe/2019 Super fris, top bij mosselen
32,00
Nieva/Correcaminos Microbio / orange verdejo / 2019
39,00
Niet normaal lekker. Super fris
Wit - bio
Château de l’Aulnaye / Confluent / Muscadet
4,75 26,50
Van oude wijnstokken op granieten bodem. Geuren van citrus,
lichte zilte mineraliteit, druiven van dicht bij de zee.
Wagram Oostenrijk/Diwald/ grüner veltliner/ 2018 5,75 28,50
Diwald maakt sinds 1980 deze bio wijn met tonen van appel,
peer en snufje peper.Ook prima als aperitief.
Pays D’Oc/ G. Bertrand/ sauvignon / 2018
4,75
26,50
Heel frisse sauvignon, prettig licht mineralig
Pays d’Oc / Dom. de Begude /bio chardonnay /
29,50
lichte houtlagering/ 2018
Vienne – Rhone Remeage viognier chardonnay marsaane bio 2019
26,00 Typische Noord Rhone smaak, rijk met geel fruit, hint
laurier en drop,zuurtje met een ziltige nasmaak.
Sancerre / Dom Fouassie/ sauvignon 2018
32,50
Heerlijke Sancerre met alle moois van de sauvignon
Bourgogne / Chablis / La Jouchère /chardonnay* 2017
42,50
Rose Pays d´Oc/Gérard Bertrand/Gris Blanc/Grenache* /
26,50
hele lichte kleur, volle smaak.
Pays d´Oc /Bertrand / Naturae /syrah /
26,50
*deze wijn zijn niet bio

Voor super verse, eerlijke vis &
vegetarische gerechten.
Met vins natures en bio wijn
op de wijnkaart
.

EVERYTHING HOME MADE & ORGANIC

Made by Emmy Walburg & Rob Baris. 30 Years into organic,
sustainabl

