
Broodjes
Broodje kaas €7,-
Belegen kaas en mosterd

Broodje brie €7,-
Brie, honing, walnoten

Broodje beenham €7,-
Beenham, honing, mosterd

Black angus kroket  
met brood €7,-
Afkomstig van Kwekkeboom

groentekroket (vegetarisch) 
met brood €7,-

Garnalenkroketjes 
met brood €9,-
Twee garnalenkroketjes en remouladesaus

Soep
Soep van de dag met brood €6,50

VeErse vissoep MET BROOD €8,50

Tosti
Tosti XL €5,50
ham, kaas

Tosti brie €6,50
brie, parmaham, tomaat, pesto

Lekker bij de borrel
8 Black angus bitterballen €6,75

8 vegetarische bitterballen €6,-

2 Kaaskroketten €5,-

Kibbeling met  
(vers gesneden) Friet €7,25

Saucijzenbroodje €2,75

MENU

Zoet
Taart  
Naar keuze uit de vitrine €3,50

zeeuwse Bolus 
Een lokale lekkernij €2,10

japi’s proeverij 
Diverse lekkernijen van de dag €5,50

Zoet



Dranken
Warm
Koffie	 	 	 	 	 €2,50
Espresso    €2,50
Doppio     €3,50
Cappuccino    €2,95
Café au lait    €2,95
Latte macchiato    €3,50
Flat white    €3,50 
 
Warme chocomel   €2,95
Slagroom    €1,-
Thee     €2,50 
Verse kruidenthee   €3,- 
Chai latte    €3,50 

Koud
Coca cola    €2,60
Coca cola zero    €2,60
Sprite     €2,60
Fanta orange    €2,60
Fanta cassis    €2,60
Spa blauw 20 cl    €2,60
Spa rood 20 cl    €2,60
Tonic     €2,60
Bitter lemon    €2,60 
Fristi     €2,60
Chocomel    €2,60
Lipton Ice Tea    €2,60
Lipton Ice Tea Green   €2,60
Sinaasappelaere    €3,- 
Appelaere    €3,-

Bieren
Hertog	Jan	(fles)		 	 	 €2,75
Hoegaarden witbier   €4,- 
Leffe	blond	 	 	 	 €4,50	
Leffe	tripel	 	 	 	 €4,50	
Hoegaarden Radler 2.0%   €4,- 
Jupiler 0.0%    €2,75 

Wijnen
Klein	flesje	wit	 	 	 	 €	5,50
Fles	wit	(Chardonnay)	 	 	 €	24,50

Klein	flesje	rood	 	 	 	 €	5,50
Fles	rood	(Merlot)	 	 	 €24,50
 

Fragment uit: De Uitvreter - Nescio, 1911

‘Moet u naar Zierikzee?’ vroeg Japi. 
‘Dat wil zeggen’, zei Bavink, ‘ik ga vanavond door naar Veere.’ ‘Zoo’, zei Japi, ‘is u daar gelogeerd?’ 
‘Ja, daar ben ik gelogeerd en is u niet die heer uit Amsterdam, die altijd maar aan den waterkant zit?’ 
Toen moest Japi lachen en zei: ‘Ik zit nog al eens aan den waterkant, altijd is een beetje sterk.  
‘s Nachts lig ik op m’n bed, ik heb een uur noodig om me aan te kleeden en te ontbijten, een half uur  
zit ik aan mijn lunch en om zes uur moet ik weer eten. Maar ik zit nog al eens aan den waterkant. 
Daarvoor kom ik naar Zeeland. Ik zit eigenlijk nog veel te weinig aan den waterkant. Ik maak me nog 
veel te druk. Van de week ben ik naar Amsterdam geweest. Ik moest wel, m’n centen waren op.’


