
BRASSERIE 
DE GOESE GOLF 

Ceviche van scholfilet, 
gemarineerde kokkels, 
zeekraal en gel van 
saffraan en paprika 3 bonnen

  gemalen witte peper, zeezout mix  

met groene kruiden

 saffraan 

 scholfilet 

 kokkels 
  zeekraal 

   
Kruidige couscoussalade 
met seizoensgroente, 
ras el hanout, granaatappel 
en geitenkaas-fenegriek 2 bonnen

 parelcouscous, witte peper

  ras el hanout, cherry tomaten, paprika,  

granaatappel, sjalot, platte peterselie en 

munt
  geitenkaas fenegriek van De Schellach,  

zeekraal 

   

Zeeuws broodje pulled pork 2,5 bon
 witte peper, kruidnagel

 varkensnek van het brasvarken, rauwkost

 Zeeuws Brood 
 Zeeuwse ketchup (Ketchup fabriek)

   
Ganache van rood fruit, 
Zeeuwse aardbeien en  
espuma van verveine 2,5 bon

  melk (Zuivelrijck), suiker, witte chocolade 

(Tony Chocolonely) 

  verveine, room, bloem, boter, yoghurt
 aardbeien

EETERIJ-SPELERIJ 
VIERLINDEN 

Kipsaté met desembrood 3 bonnen
 pindakaas, olijfolie 

 scharrelkip 

 desembrood 

   
Rundertartaar 
op Oosterse wijze  3 bonnen

 olijfolie, sojasaus 

 kruiden, rundvlees 

ei, augurk, sesamzaad, ui 

   
Pannenkoek met zoetigheden 
(vegetarisch) 2 bonnen

 jam, hagelslag 

 rietsuiker

 eieren, bloem 

   
Desembrood met tapenade 
& tzatziki (vegetarisch) 2 bonnen

 zeezoutmix 

 roomboter, zwarte en groene olijven

 desembrood, bloem  

tzatziki (komkommer, limoen, knoflook, Griekse 

yoghurt), dips (zwarte en groene biologische  

olijven, gemarineerde tomaatjes, bieslook) 

   
Gezonde bites met dips  
(vegetarisch) 2 bonnen

 komkommer, olijfolie   

  wortel, bleekselderij  

 tomaat  

humus (knoflook, witte bonen, biologische en 

fairtrade olijfolie), tzatziki (komkommer, limoen, 

knoflook, Griekse yoghurt) 

OVER DE KOOK / 
COOK IN STYLE 

Rauw opgestoken gegratineerde 
mossels 3 bonnen

 graskaas (Gouda), witte peper, zeezout 

  roomboter, peterselie, bieslook

 mosselen, zeekraal, knoflook

    
Entrecote met  
Oosterschelde paling 3 bonnen

 witte peper, zeezout

  bieslook, creme fraiche
 entrecote, Oosterschelde paling, aardappel

 Oosterschelde paling

Zaanse mayonaise 

   

Kokos Passie 2 bonnen
  kokos, passievrucht, kardemon, witte  

chocolade (Callebaut), ananassap

 munt
 zeekraal 

kalamansi, panna cotta (room, gelatine, suiker)

BRASSERIE D’ANVERS 

Slowcooked lamsgyros op  
Libanees platbrood met hummus, 
tzatziki en feta 2 bonnen

  gyroskruiden samengesteld uit fairtrade  

specerijen

 bloem, yoghurt 

lamsbout 

   
Vlaamse stoverij met zilte friet en 
pickelmayo 3 bonnen

 kerriepoeder, paprikapoeder 
 ui, zilte friet

rundvlees, bier 

 

Zilte friet  1 bon
 zilte friet 

   

Dessert cocktail limoncello 2 bonnen
 suiker 

 citroensap
 water 

gelatine

 zeker zeeuws

 biologisch

 fairtrade

 ASC keurmerk

 MSC keurmerk

 Rainforest Alliance

 lekker regionaal product

1 BON =

€ 2,- MENU



KEES SCHRIJVER 
CULINAIR 

Krokante sushi 2 bonnen
 soja, rijst, sesam

 tonijn 

   

Krokante sushi vega 2 bonnen
 soja, rijst, sesam 

mango, gember 

   

Libanese mezze 3 bonnen
 muhammara (walnoten, pepers)

  baba ganoush (aubergine), geroosterde 

knolselderij met komijn en koriander,  

watermeloen, flatbread
 hummus (kikkererwten), falafel (kikkererwten)  

   

Zeeuwse mosselwok 

Klein  2 bonnen 
Groot  3 bonnen

 knoflook & peper mix, hoisinsaus 

  citroengras, ui

 mosselen, zeekraal 

   

Libanese notentaart 2 bonnen
 amandel, rozijnen, suiker 

 d adelsiroop 

 bloem

HOTEL & BRASSERIE 
KATOEN 

Katoen’s hotdog  2 bonnen
 mosterd, zout, peper

  hot cocktailsaus, augurk, brioche broodje 
 tomaat 

varkensvlees 

   

Chocolade brownie 2 bonnen
 pistachenootjes, chocolade

  gele room 

 rood fruit 

   

RESTAURANT 
KALE & DE BRIL

 

Broodje Zeeuws varken 3 bonnen
  paprikapoeder, zout, peper

 aardappelkaantjes, lente-ui

 zeeuwse mosterd
 varkenswangetjes, broodje

gebakken uitjes, tijm

Zoete aardappel hummus 2 bonnen 

  komijnzaad, olijfolie, peper, zout,  

pappadums

  citroen, knoflook, zoete aardappel,  

olijfolie, zoetzure groente

tahini

 

De Bloemkool 2 bonnen 

  dukkah, komijnzaad, venkelzaad,  

sesamzaad, peper, zout, hazelnoten

 bloemkool, beukenzwam

boter

 

Oesters Fines Claires 1 bon 

   Zeeuwse rauwe oester

 

Gazpacho 1 bon  

  peper, zout

 tomaat, paprika, komkommer

ui/sjalot, knoflook, basilicum, bleekselderij, olijven

RESTAURANT 
HET BINNENHOF

Pad Thai met 
buikspek & scampi 3 bonnen

 noedels, kokos 

  Zweeds buikspek gemarineerd in zoetzure 

met gember, kruiden, koriander, lente-ui

  scampi in een krokant jasje van  

gezouten pinda

groene curry 

   

Zeebaars Mediterraans 3 bonnen
 olijfolie, avocado 

  zeebaars op de huid gebakken afgeblust 

met citroen, look, olijfolie en fleur de sel 

  frisse salade van foratini (fijne spaghetti)  

met tomaat, avocado, paprika

lauwwarme vinaigrette met kappertjes,  

zongedroogde tomaat, olijf en lavaskruid 

   

Zomerse avocado uit de hand 

Vegetarisch 1 bon
Met zalm 2 bonnen

 avocado, olijfolie 

handgerolde couscous, yoghurt, munt,  

koriander, fijne blokjes feta kaas, licht  

gemarineerde zalm Oosterse stijl  

   

Dessert Scroppino 1 bon
 citroensap, suiker 

wodka, earth water, prosecco

1 BON =

€ 2,- MENU

 zeker zeeuws

 biologisch

 fairtrade

 ASC keurmerk

 MSC keurmerk

 Rainforest Alliance

 lekker regionaal product



Wijn
Witte wijn

 Chenin Blanc per glas 2 bonnen
  per fles 8 bonnen

Rode Wijn

 Cabernet sauvignon per glas 2 bonnen
  per fles 8 bonnen

Rosé

  per glas 2 bonnen
  per fles 8 bonnen

Cava 
  per glas 3 bonnen
  per fles 10 bonnen

Champagne
Moet & Chandon per glas 6 bonnen
  per fles 33 bonnen

Gin
Gin tonic met komkommer 4 bonnen

  komkommer

Bier
  Gulpener pilsner tap  1 bon
  Gulpener witbier tap  1,5 bon
  Gulpener hop (IPL) fles 1,5 bon

Gerardus kloosterbier blond fles 1,5 bon
Gerardus kloosterbier dubbel fles 1,5 bon

  Mongozo  1,5 bon
   Slot Oostende Blonde Jacoba  

(5% vol.) 1,5 bon
   Slot Oostende Gouden Gans  

(8% vol.) 1,5 bon
   Slot Oostende Dubbel Slot  

(7% vol.) 1,5 bon
   Slot Oostende Straffe Non  

(6,5% vol.) 1,5 bon
   Slot Oostende Wit Voetje 

(4,5% vol.) 1,5 bon

Frisdrank
  Naturfrisk cola  1 bon
  Naturfrisk lemonade  1 bon
  Bos ice tea lemon  1 bon

Sappen
  appelsap  1 bon
  sinaasappelsap  1 bon

Water
Earth Water plat  1 bon
Earth Water bruis  1 bon

 zeker zeeuws

 biologisch

 fairtrade

 ASC keurmerk

 MSC keurmerk

 Rainforest Alliance

 lekker regionaal product

BIJ TESSA 

Koffie, espresso 1 bon
  melk

Koffie (Santas) 

   

Cappuccino 1,5 bon
  melk

Koffie (Santas) 

   

Thee 1 bon
  thee

   

Smoothie 2 bonnen
  fruit 

   

Taartjes en cupcakes 1,5 bon
  rietsuiker 

  eieren 

   

Illy Crema (ijskoffie) 2 bonnen

JERSEY 

Strawberry mojito  4 bonnen
 bruine suiker, aardbeien, mint

jonge jenever, Bols aardbeien likeur, Spa rood   

   

Sex on the beach 4 bonnen
 sinaasappelsap 

vodka, perzik likeur, siroop  

   

Long island ice tea 4 bonnen
  suikersiroop, cola 

vodka, gin, rum, tequila, triple sec, limoen  

 

Alcoholvrije mojito  3 bonnen
  basterdsuiker, mint  

Appelaere, spa rood, limoen  

  

Hermit Gin 4 bonnen
Zeekraal, pink grapefruit, Fever Tree  

Mediterranean Tonic, oester 

  

1 BON =

€ 2,- DRANKEN


