sandwiches
tot 16:30 uur

Falafel
7.40
met tabouleh, sla, hummus en
muntyoghurt
Pulled pork
8.40
met sla, appel, atjar van rode biet
en BBQ-saus
Geitenkaas
7.80
met gekarameliseerde walnoot,
sla, amandelschaafsel en aardbeidressing
pulled salmon
8.90
met wakame, sla, kapper-appeltjes
en wasabi-dressing
gerookte mozzarella 8.20
met hummus, sla, gegrilde groenten en granaatappelpitjes
Zeeuwse witte worst 7.80
met rucola, ingelegde groenten en
bietenmosterd
Gerookte ribeye
9.20
zongedroogde tomaatjes, gegrilde
champignons en truffelmayonaise

Pannenkoeken,
uitsmijters, Tosti’s
tot 16:30 uur

Naturel
5.00
Extra: spek, ham, kaas of
appel
+1.00
Poffertjes
4.00
Tosti ham/kaas
3.00
Tosti hawaii
3.50
Tosti oude kaas
3.50

huisgemaakte
Soepen

salades
geserveerd met brood en boter
Geitenkaas
12.80
met aardbeien, appel, gekarameliseerde walnoot, amandelschaafsel
en aardbeiendressing
pulled salmon
14.50
met wakame, rode ui, kapperappeltjes en wasabi-dressing
gerookte ribeye
14.80
met rucola, zongedroogde tomaatjes, gegrilde champignons en
truffelmayonaise

Voorgerechten
vanaf 17:00 uur
6 Zeeuwse oesters 14.50
gerookte ribeye
12.50
met gegrilde champignons,
zongedroogde tomaatjes en
truffelmayonaise
11.00
L Spaanse Gamba’s
in hete knoflookolie

KIDS
Bio kipnuggets met friet 7.50
Bio frikandel met friet 7.50
Rauwkostspiesje
2.00
tomaat, komkommer en paprika
Poffertjes
4.00

wachtwoord wifi:
corazonbeach

geserveerd met brood en boter

apart afrekenen is helaas
niet mogelijk

Tomatensoep
5.00
met verse groenten en kruiden
vissoep
7.50

getrennt zahlen ist leider
nicht Möglich

Hoofdgerechten
vanaf 17:00 uur
Alle hoofdgerechten worden met
friet en salade geserveerd,
tenzij anders aangegeven.
biefstuk
18.50
met huisgemaakte chimichurri
Varkenshaassate
15.20
met atjar, pindasaus en kroepoek
Zeeuws stoofpotje
16.50
rundvlees in Zeeuws bier gestoofd
Corazonburger
16.50
met avocadocrème, tomatensalsa,
jalapeños en cheddar
Thai curry
17.00
groene curry met gamba’s, verse
groenten en koriander, geserveerd
met basmati-rijst
Slibtong
19.50
met remouladesaus
Zeebaars
19.50
op de huid gebakken, met zeekraal
en citroenboter
Dutch Weedburger
14.80
veganistische burger van zeewier
en soja

Dessert
Kaasplank
11.00
Warm chocoladetaartje 7.50
met bolletje ijs
Speciale koffies
6.50
Ben & JERRY’s
4.00

Heeft u een allergie of dieetwensen? Meld het ons! Het is niet
uitgesloten dat onze producten
allergenen bevatten. Onze medewerkers kunnen u hier meer over
vertellen.

