
FOOD 
RESTAURANT ZEEUWS VERLANGEN 
 

Voorspel 
Stokbrood met huisgemaakte kruidenboter en vers gemaakte tapenade   V €   6,50 

Tip van de chef! Scampi’s Diabolique (duivelse scampi’s)    € 14,95 (glutenvrij) 

Laat u verrassen door deze bijzondere smaaksensatie!   

Carpaccio van rode biet met kappertjes, Parmezaanse kaas en pijnboompitjes  € 13,50 (vegan, lactose- en glutenvrij)                                                                                                                                         

Onze bekende Carpacciosalade, belegd met veel lekkers!     € 14,95 (lactose- en glutenvrij)  

 

Soepen  
Tip van de chef!: Rijkelijk gevulde vissoep, volgens traditioneel Zeeuws recept. €   7,95 (glutenvrij)  

Uiensoep volgens uniek Zeeuws recept met een volle en rijke smaak   €   6,95 (lactose- en glutenvrij) 

Tomatensoep met een Oosters tintje van taugé en bosui      V €   6,95 (vegan, lactose- en glutenvrij) 

Wildbouillon, huisgemaakt & verrijkt met bospaddenstoelen    €   7,95 (lactose- en glutenvrij) 

 

Vlees  
Tip van de chef! Sukade met pasta en paddenstoelen     € 27,50 (lactose- en glutenvrij) 

Varkenshaas met brie en rode Port saus      € 26,95 (lactose- en glutenvrij) 

Thaise kipcurry geserveerd met rijst en groenten     € 26,95 (lactose- en glutenvrij) 

 

Wildgerechten  
Tip van de chef! Steak van damhert uit de duinen van Schouwen-Duiveland,  € 27,95 (lactose- en glutenvrij) 

met wildsaus          

Huisgemaakte herten stoofvlees       € 25,95 (lactose- en glutenvrij) 

Duo van huisgemaakte hertenworst en hertenburger,     € 25,95 

geserveerd met puree en stoofperen      (worst=glutenvrij, hamburger niet) 

 

Vis 

Tip van de Chef! Zalm Teriyaki met rijst en zoetzure komkommersalade  € 27,50 (glutenvrij) 

Vispannetje uit de oven        € 26,95 (glutenvrij) 

Scampi’s diabolique. Laat u verassen door deze bijzondere smaaksensatie  € 26,95 (glutenvrij) 

Noordzee slibtong geserveerd met huisgemaakte remouladesaus   € 29,50  (glutenvrij) 

Vegetarische hoofdgerechten 

Tip van de chef!  Tofu Curry geserveerd met groenten en rijst      V  €  26,95 (lactose- en glutenvrij) 

Groenten van de grill          V €  21,50  (lactose- en glutenvrij)  

Vegan Pasta Pesto  met rucola, pijnboompitjes, Parmezaanse kaas en tomaat    V   €  21,50 (lactose en glutenvrij) 

 

Voorgerechten voor onze kleine vrienden: 
Tomatensoepje gemaakt van verse pomodori tomaten      V € 6,00      (lactose en glutenvrij) 

Champignon op toast        € 7,95  

 

 



Hoofdgerechten voor onze kleine vrienden: 
Frietjes met een frikandel, kipnuggets, kroket, kaassoufflé of vissticks met  €   9,95 

appelmoes.   

Verse visfilet met frietjes en appelmoes.      € 13,95 

 

Desserts: 

Coupe Lord Nelson. Drie bollen boerenroomijs met whisky en slagroom.  €   9,50 

Coupe Lady 43. Drie bollen boerinnenroomijs met Liqor 43 en slagroom.  €   9,50 

Dame blanche met Italiaans roomijs, warme chocoladesaus en slagroom.  €   8,95 

Crème brûlée gemaakt van Zeeuwse babbelaarlikeur    €   7,95  

Luikse Wafel met warme kersen en slagroom     €   9,50 

Kinderijsje met verrassing.       €   5,50 

 

Coffee Desserts: 

TIP ! Zeeuws Verlangen Coffee (met Frangelico en Tia Maria).   €   7,95 

IJscoffee Land en Zee met bolletje ijs, tokkelroom en slagroom.   €   8,50  

Irish Coffee (met Jameson).       €   7,50 

Italian Coffee (met Amaretto).       €   7,50 

Spanish Coffee (met Tia Maria).       €   7,50 

French Coffee (met Grand Marnier).      €   7,50 

Licor 43 Coffee.          €   7,50 

Baileys Coffee.         €   7,50 

 

 


