Drankjes
Frisdrank
Coca-Cola, Cola Zero, Fanta, Sprite, Lipton Icetea,
Zeeuwse appelsap, Zeeuwse sinaasappelsap; ﬂesje 20cl

€ 2,00

Huiswijn
Keuze uit rode Merlot, wi e Chardonnay of frisse Rosé. Fles 70cl

€ 9,50

Cava
Heerlijke bubbels en verfrissend van smaak, ﬂes 70cl

€ 12,50

Champagne
Iets te vieren? Fles Moët & Chandon Brut Impérial

€ 65,00

Hapjes
(voor 2 personen)
Kaasplankje
Diverse soorten franse kaas,
geserveerd met nootjes en druiven

€ 20,00

Borrelplankje
Diverse har ge vleeswaren,
kaasblokjes en borrelhapjes

€ 20,00

Tapasplankje
Diverse soorten tapas

€ 20,00

Bi ergarnituur
16 stuks diverse gefrituurde snacks

€ 16,00

De hapjes, drankjes en menu’s van deze kaart zijn voor onze gasten op oneel bij te bestellen.
Wij ontvangen je bestelling wel graag uiterlijk 24 uur voor aankomst, bij voorkeur via e-mail
info@wellnesshuisjezeeland.nl of via WhatsApp op nummer +31 117 700 530

Menu’s
(per persoon)
Kipsaté met frites
Twee ﬂinke kipspiezen geserveerd met een
por e frites en een frisse salade

€ 20,00

Kipsaté met brood
Twee ﬂinke kipspiezen geserveerd met
wit of bruin brood en een frisse salade

€ 20,00

Kwekkeboom kroke en met brood
Twee Kwekkeboom kroke en met heerlijk
vers bruin of wit boerenbrood en een salade

€ 20,00

Frites met stoverij (stoofvlees)
Een ﬂinke por e frites met huisgemaakte
stoverij en een frisse salade

€ 20,00

Maal jdsalade geitenkaas
Een rijk gevulde maal jdsalade met o.a.
rucolamelange, geitenkaas, walnoten en honing

€ 15,00

Maal jdsalade zalm
Een rijk gevulde maal jdsalade met o.a.
gemengde sla, zalmsnippers en dressing

€ 15,00

Maal jdsalade kipﬁlet
Een rijk gevulde maal jdsalade met o.a.
gemengde sla, kipﬁlet en dressing

€ 15,00

De hapjes, drankjes en menu’s van deze kaart zijn voor onze gasten op oneel bij te bestellen.
Wij ontvangen je bestelling wel graag uiterlijk 24 uur voor aankomst, bij voorkeur via e-mail
info@wellnesshuisjezeeland.nl of via WhatsApp op nummer +31 117 700 530

