Lunchkaart

Luxe broodjes, sandwiches & ovenbroodjes met een keuze uit licht of donker
Carpaccio met truffelmayonaise, rucola, pijnboompitjes en Parmezaanse kaas 9,50
Kaas met grove mosterd 6,50
Boerenham met honing-mosterdsaus 7,50
Filet americain met uitjes en eitje 8,50
Tonijnsalade met kappertjes en rode ui 7,50
Gerookte zalm met uitjes en kappertjes 9,50
Spicy pulled chicken 8,50
Zeeuwse runderkroketten, 2 stuks met mosterd 7,50
Zeeuwse Garnalenkroketten, 2 stuks met grove mosterd 12,50
H’akbal: Huysgemaakte bal gehakt met eigen jus 8,50
Sandwich vis met gerookte zalm, tonijnsalade, tomaat, ui, komkommer en sla 10,50
Sandwich vlees met Filet Americain, ham, bacon, tomaat, ui, komkommer en sla 10,50
Sandwich vegetarisch met gegrilde groenten en geitenkaas 9,50
Ovenbroodje ham, kaas, rode ui en tomaat 7,50
Ovenbroodje geitenkaas, walnoten en honing 8,50
Ovenbroodje gerookte zalm, kappertjes en rode ui 9,50
Ovenbroodje Tonijn, ‘Tuna melt’ 8,50

Salades

Caesar salade met krokant gebakken kippendij-filet op Romeinse sla met Parmazaan 11,50
Salade surf en turf, frisse salade met carpaccio en gemarineerde gamba’s 13,50
Salade geitenkaas met noten, stukjes meloen en aceto balsamico 10,50
Zilte zeesalade met makreel, Hollandse garnaal, gerookte zalm en een pittige cocktailsaus 16,50

Soepen

Rooseveltsoep, wisselende seizoensoep 5,50
Soep van geroosterde paprika met ravioli van geitenkaas 6,50

Eiergerechten

Uitsmijter van 3 eieren met spek en/of kaas en/of ham (0.75 per supplement) 7,50
Omelet naturel 7,50
Omelet gerookte zalm 9,50
Boerenomelet 8,50
z.o.z.

Warme gerechten

12 uurtje vis: Garnalenkroket, vissoep, tonijnsalade 14,50		
12 uurtje vlees: Kroket, paprikasoep, filet americain 12,50
Poutine kip: Zeeuwse frieten met pikante kip en cheddar 9,95
Poutine gamba: Zeeuwse frieten bedekt met knoflookgamba’s en tomatensalsa 15,95
Poutine geitenkaas: Zeeuwse frieten bedekt met gegrilde groenten en geitenkaas 11,50
Runderstoof, bereid in Rooseveltbier met friet en salade 14,50
Kipsate met atjar, miniloempia, kroepoek en friet 13,50
Ereburger: heerlijke vleesburger met Zeeuws spek, sla, tomaat, rode ui, pittige salsa en verse frieten 14,50

Pannenkoeken

Onze pannenkoeken worden gemaakt met meel dat vakkundig wordt gemalen bij Molen de Jager in Oud Vossemeer
Zeeuwse pannenkoek met boter, stroop en poedersuiker 6,75
Zeeuwse pannenkoek met spek 7,75
Zeeuwse pannenkoek met seizoenfruit 8,75

Voor bij de koffie
Appelgebak met slagroom 4,65
Zeeuwse bolus 2,55
Gebak van de dag 4,75

Voor bij de borrel

’t Lòòp gesmeerd: gemengd brood met huisgemaakte smeersels 6,95
Langdurig balbezit: Zeeuwse bitterballen, 6 stuks met grove mosterd 6,50
Gemengde bittergarnituur 12 stuks 9,50
Tapas Roosevelt, onze fameuze borrelplank 17,95
Nacho’s met pulled chicken, cheddar, crème fraiche, guacamole en tomatensalsa 9,95
Vosmeerse wosteballen 6,45

z.o.z.

