LUNCHKAART geserveerd tot 16.00
SANDWICHES
Gerookte kalkoenfilet, tomatentapenade, sla

8.75

Gerookte zalm, kruidenkaas, rode ui , sla

8.75

Geitenkaas, tomatentapenade, rucola

8.75

TOSTI
kaas, gerookte kalkoenfilet, rucola en tomatentapenade

6.15

geitenkaas, rucola en tomatentapenade

6.15

LEKKER BROODJE…..
Garnalenkroketten 2 stuks

9.95

Rundvleeskroketten 2 stuks

7.75

EITJES
Zeeuws spek en drie gebakken scharreleieren

8.75

kaas, ham en drie gebakken scharreleieren

8.75

Omelet champignons en Zeeuws spek

8.75

Omelet zalm en garnalen

9.95

SOEP VAN HET SEIZOEN een lekker kopje huisgemaakte soep
Aspergesoep of soep van de dag

7.75

ZO’N LEKKER GEZONDE SALADE
Gerookte zalm, garnalen cocktailsaus

15.50

Geitenkaas, komkommer, rode ui, tomaatjes, walnoot

12.95

Gerookte kalkoenfilet, komkommer, rode ui

12.95

VIS OF VLEES
saté van varkenshaas, kroepoek, atjar, friet en sla

15.50

vis krokantjes met friet en sla en remouladesaus

15.50

KEUZEMENU
3-GANGEN € 29.50

4-GANGEN 34.50

VOORGERECHTEN € 11.50
RUNDER CARPACCIO
met zongedroogde tomaatjes, augurkjes, pecorino, gepofte rijst en rucola
GRAVAD LACHS
met dille gemarineerde zalm, komkommer, mosterd crème en rogge
ASPERGE “WRAP”
kruidenflensje met asperges, kruidenkaas, lamsoren en aspergemousse
SOEPEN € 7.75
ASPERGESOEP vegetarisch
met asperges en lamsoren
SOLSKIN’S DAGSOEP
elke keer weer een verrassing
HOOFDGERECHTEN € 21.00
ZEEBAARSFILET
op de huid gebakken met asperges, lamsoor en citroengras-saus
ZEEUWS “BRAS”VARKENSFILET
op Zeeuwse wijze gemarineerd, gegrild met koolsla en jus
ASPERGE LASAGNA vegetarisch
asperges met pasta, voorjaarsgroenten, brandnetelkaas en lamsoorpesto

DESSERTS € 7.75
RIZ D´AMANDE
Deens rijstdessert met kersen
RABARBER CHEESECAKE
met aardbeien en aardbei-sorbetijs
DAME BLANCHE
met warme chocoladesaus en slagroom
VRUCHTEN SORBET IJS
drie smaken sorbetijs met slagroom
KAASPLANKJE
6 soorten kaas

+€ 2.00 in het menu, € 9.50 a la carte

Solskin betekent zonneschijn in de Deense taal;
als ode aan het moederland wappert bij ons de Deense vlag .

ONZE SPECIALITEITEN
VOORGERECHTEN
Rustique brood met smeersels
kruidenboter, tomatentapenade en aiolie

€ 6.75

SALTIMBOCCA
kalfssucade met parmaham, salie, balsamico mayonaise en sinaasappel

12.50

HOLLANDSE GARNALEN
met Cocktailsaus

15.50

ZEE & LAND
hapjes van de zee en het land

16.50

KREEFTENBISQUE
met garnaaltjes en gambastaartje

11.50

ZEEUWSE PLATTE OESTERS
6 stuks geserveerd op ijs

21.75

0000

ZEEUWSE CREUZES
6 stuks op ijs geserveerd

14.50

6 stuks gegratineerd

15.50

HALVE KREEFT
met cognacmayonaise, gegratineerd of gegrild

20.95

HALVE KREEFT
met 6 Zeeuwse creuzes

33.95

HOOFDGERECHTEN
LAMSRACK
met voorjaarsgroenten en oreganosaus

€ 26.50

ENTRECOTE
gegrild met kruidenboter

22.50

TOURNEDOS
gesneden van de ossenhaas met pepersaus

26.75

ZALM & ASPERGES
in de oven gegaard met lamsoor –pesto, asperges en Hollandaise

21.95

ASPERGES
boerenham of gerookte zalm, gekookt ei, lamsoren en Hollandaise 22.50
2 SLIPTONGEN +/- 300 GRAM
met friet en sla

21.95

ZEETONG
gebakken, +/- 400 gram

33.95

met lekkernijen uit de zee

37.00

KREEFT
court bouillon, gegratineerd of gegrild

41.50

OOSTERSCHELDE KREEFT
gegrild of court bouillon

€ 10.00 per 100 gram

Voedselallergie of intolerantie ?
*Als u van tevoren aangeeft waar u allergisch voor bent, passen wij de gerechten voor u
aan.*Onze keukenbrigade gaat zeer zorgvuldig om met uw voedselallergie/intolerantie
Echter, kruisbesmetting van allergenen is in onze keuken niet voor 100% uit te sluiten.

