Lunchkaart

Lunchkaart

(tot 16.00 uur)

Sandwiches

(tot 16.00 uur)

Sandwiches

Tosti ham/kaas
Uitsmijter
Rundvleeskroketten
Groentekroketten
Garnalenkroketten
Pulled beef salade

€ 6,00
€ 8,50
€ 8,90
€ 9,90
€ 13,50
€ 12,00

Tosti ham/kaas
Uitsmijter
Rundvleeskroketten
Groentekroketten
Garnalenkroketten
Pulled beef salade

€ 6,00
€ 8,50
€ 8,90
€ 9,90
€ 13,50
€ 11,90

Op z’n Zeeuws..
Bisque (garnalen)
Zeewolf
Sliptong
Mosselen

Op z’n Zeeuws..
€ 8,50
€ 21,00
€ 22,00
€ 24,50

Bisque (garnalen)
Zeewolf
Sliptong
Mosselen

Deze gerechten worden
geserveerd met groentes en frieten

Torenhoeve Burger (rundvlees/ bacon/ kaas)
Kipsaté met satésaus, kroepoek en atjar
Shaslick (varkensvlees met stuken paprika en ui)
Geitenkaas (maaltijd) salade
Pasta di Casa (champignon)

€ 19,00
€ 19,00
€ 19,00
€ 19,90
€ 16,50

Deze gerechten worden
geserveerd met groentes en frieten

Torenhoeve Burger (rundvlees/ bacon/ kaas)
Kipsaté met satésaus, kroepoek en atjar
Shaslick (varkensvlees met stuken paprika en ui)
Geitenkaas (maaltijd) salade
Pasta di Casa (champignon)

Sharing-Lunch

Sharing-Lunch

Lunch plank voor min 2 personen

Lunch plank voor min 2 personen

met lekkers van Zee, Vee en Veld.

met lekkers van Zee, Vee en Veld.

€ 17,50 p.p.

€ 17,50 p.p.

Sfeervol genieten op het mooiste plekje van Schouwen

€ 8,50
€ 21,00
€ 22,00
€ 24,50

Sfeervol genieten op het mooiste plekje van Schouwen

€ 19,00
€ 19,00
€ 19,00
€ 19,90
€ 16,50

Genoten van onze lunch?

Genoten van onze lunch?

Kom ook bij ons voor onze Sharing-Dinner!

Kom ook bij ons voor onze Sharing-Dinner!

U krijgt verschillende gerechten geserveerd op
een grote plank. Dit Sharing-Menu bestaat uit een
voorgerecht, een hoofdgerecht en een dessert.

U krijgt verschillende gerechten geserveerd op
een grote plank. Dit Sharing-Menu bestaat uit
een voorgerecht, een hoofdgerecht en een
dessert.

€ 34,50 p.p.

Wij bieden ook maaltijd arrangementen
aan!

Wij bieden ook maaltijd arrangementen aan!
Vraag voor meer informatie bij de receptie.

Torenweg 38
4328 KB Burgh-Haamstede
Telefoonnr.: +31 111 651 300

Www.torenhoeve.nl
E-mailadres: info@torenhoeve.nl

Vraag voor meer informatie bij de receptie.

Torenweg 38
4328 KB Burgh-Haamstede
Telefoonnr.: +31 111 651 300

Www.torenhoeve.nl
E-mailadres: info@torenhoeve.nl

