
 

Voorgerechten en Soepen 

Soep van het moment  ( zie krijtbord) € 4.95 

Tomaten groentesoep    € 4.95 

Huisgemaakte Uiensoep    € 5.95 

Zeeuwse vissoep    € 6.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rauwe ham met meloen   € 9.75 

2 Kaaskroketten en salade   € 9.75 

2 Garnalenkroketten en salade  € 10.75 

Rivierkreeften cocktail met saus  € 10.75 

Gamba’s in look    € 10.75 

 

Alles met stokbrood en kruidenboter geserveerd  
 

Hoofdgerechten  per gerecht  

Vlees  

Big Burger “de Thoolse brug”                        € 19,95 

(Grote hamburger met spek, kaas, spiegelei, en 

broodje)  

Biefstuk *                                                            € 19,95 

Schnitzel *                                                          € 19,95 

Mixed grill van vlees *                                         € 22,50 

Kipsaté met satésaus                                        € 19,95 

Schnitzel “thoolse brug”                                  € 21,95 

chilisaus met roerbakgroente en kaasgratin  

 

* Keuze uit champignon, peper, gebakken champignons,     

kruidenboter  

Vis 

Gebakken mosselen                          € 19,95       

met paprika, champignons, ui 

Gebakken Gamba’s in look   € 21,95 

Vispannetje                                           € 21,95 

(met of zonder kaasgratin) 

Gebakken Zalmfilet                         Dagprijs 

Slibtongetjes                                      Dagprijs 

 

 

Vegetarisch / Vegan 

Gevulde paprika met risotto            € 22,50 

vegetarische gehaktballetjes        € 22,50 

met tomatensaus, kaas 

Stoofpotje van pompoen  (vegan) € 22,50 

 

Deze hoofdgerechten worden geserveerd met friet en een frisse salade, Mayonaise, currysaus of ketchup op 

aanvraag 



Hoofdgerechten       € 16.50 p.stuk 

Bami schotel met Saté, gebakken ei, kroepoek en atjar 

Nasi  schotel  met Saté, gebakken ei, kroepoek en atjar 

Macaroni met gebakken ei 

Maaltijdsalade’s       € 14.95 p.stuk 

Geitenkaas met honing en walnoten 

Carpaccio met truffelmayonaise, pijnboompitten en Parmakaas 

Gerookte zalm en Gamba’s 

Alles word geserveerd met stokbrood en kruidenboter 

Friet gerechten  

Bord met portie friet           € 3.50  

Bord  met portie friet speciaal         € 4.75 

Bord met portie friet met snack        € 5.95  

Keuze uit Kipnuggets (4), Frikandel, Kroket, Visstick (3) of Kaassoufflé 

Bord friet stoofvlees   € 7.50 

met mayonaise, ketchup en of currysaus 

appelmoes tegen meerprijs leverbaar 

Kinderbox   € 8.45 

Puntzak friet, snack naar keuze Kipnuggets (4), Frikandel, Kroket, Visstick (3) of Kaassoufflé  

Appelmoes, mayonaise of ketchup/currysaus 

Of 2 pannenkoeken met suiker/stroop/jam  

Incl. 1 speelmunt     

 

IJs na?....           vraag naar onze speciale dessert-koffie/theekaart 

 


