
 
 

  
  
 

Michiel en zijn team zal het menu zelf aan tafel presenteren 
 

Zo ook de wijnkaart is met zorg samengesteld door Michiel met mooie domeinen en Chateau’s uit zowel de klassieke als 
Nieuwe Wereld. Het gehele team zorgt ervoor dat het de gast aan niets ontbreekt. 

Bij onze gerechten kunt u gebruik maken van een wijn arrangement, per gang een glas wijn € 6,75  

 
Menu surprise  Nummer 7   

 

Een avond laten verrassen met gerechten van de kaart en buitenom de kaart  

 

 

Menu surprise 3-gangen 38,5  

Menu surprise 4-gangen 47,5  

  Menu surprise 5-gangen 56,5 

  Menu surprise 6-gangen 66  

 Menu surprise 7-gangen 74,5  
 

 
 

Wijnen van Nummer 7…..  
Michiel is een gepassioneerd wijnkenne die u steeds weer weet te verrassen met nieuwe, wellicht onbekende, wijnen. Wij 
werken graag samen met kleine Chateau’s en biologische wijnhuizen. Uit onze collectie hebben wij wijnen gekozen die de 
gerechten mooi begeleiden. U kunt bij ons kiezen voor een compleet wijnarrangement, ook in taste hoeveelheden. Maar u kunt 
natuurlijk ook een mooi glas, of mooie fles wijn kiezen uit onze wijnkaart.  
  
  
Allergieën …..  
Heeft u allergieën of dieet wensen, laat het ons weten. De gerechten kunnen producten bevatten die niet vermeld zijn op onze 
menukaart. In onze keuken wordt gewerkt met: noten, lactose, schaal/schelp dieren, gluten, ei, vis, pinda, soja, selderij, 
mosterd, sesam en lupine.  

  



  
 

Noordzee krab / avocado                          klein  groot  
Salade Noordzee krab / avocado crème / limoen / enoki  16,5     26     

Zeeuws buikspek / Gamba   
Zacht gegaard buikspek / Oosterse dressing / gamba / zilte groenten / crème fraîche  16,5    26  
                  
Oosterschelde kreeftensoep 
Licht gebonden kreeftensoep / Oosterschelde kreeft / asperge / vleugje armagnac 17,5      24,5                      
 
Risotto            
Risotto / kappertjes / zeekraal / oud Middelburg / avocado                           18         28 
 
Lams filet 
Gebakken lamsfilet / aubergine / punt paprika / Zeeuwse geitenkaas / eigen jus                            21,5         33 
               
Zeebaars 
Gebakken / komkommer / Thaise yoghurt / selderij / groene appel / gepofte graantjes / masala         18         28    
                   
Kalfsvlees   
Gebakken lende / zachte pepersaus / gekonfijte aardappel / knolselderij                                             19,5      30 
Tomaat / gebakken champignons   
 
Op uw verzoek serveren wij:  
Frites van Zeeuwse aardappel met huisgemaakte mayonaise            3,95                               
   

Dessert  
Kaas plateau   
Mooie kaas uit binnen- en buitenland geserveerd met bijpassend garnituur.                     14,5  
Kaasplank nummer 7 (proeverij van 8 heerlijke kazen geselecteerd door Michiel)                             21,5
  
Aardbei 
Lambada aardbei / chocolade / mousse / citrus     9,95  
  

Cheescake / rabarber 
Verschillende bereidingen rabarber / cheescake / limoen munt sorbet                    9,95 

 
  


