Hoofdgerechten | Main courses
Meerdere supplementen mogelijk | Multiple side orders possible

Zeebaarsfilet - à-la-plancha - chimichurri - Mexicaanse salsa | 25
Sea bass fish - à-la-plancha - chimichurri - Mexican salsa

Fish and chips - rauwkost salade - tartaar saus |

23

Fish and chips - mixed salad - tartar sauce

Brochette ossenhaas - buffalo saus - atjar tjampoer -

28,5

zoete aardappel | Skewer beef tenderloin - buffalo sauce sweet potato - atjar tjampoer

Entrecote Hereford - beurre de Paris - salade -

35

Zeeuwse friet | Entrecote Hereford - beurre de Paris - salad ‘Zeeuwse’ fries

Tabouleh - Beluga linzen - rucola - krokante maïs |

23

Tabouleh - Beluga lentils - aragula - crispy maïs

Kindergerechten | Kids Meals
Geserveerd tot 12 jaar | Till 12 years old

Pasta Bolognese | Pasta Bolognese

10

Fish and chips | Fried fish fillet - white fish - French fries

10

Broodje hamburger | Beefburger

10

Bordje frietjes met appelmoes | French fries - apple sauce

10

Met keuze uit friet - pasta
With a choice between fries - pasta

Supplementen | Side order
Zeeuwse friet | Zeeuwse fries

5

Brood - gezouten hoeve boter |

5

Bread - Beure d’Isigny - fleur de sel

Groene salade | Green salad
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Burgers
Geserveerd met Zeeuwse friet - salade |
Served with Zeeuwse fries - salad

21,5

Moio Burger
Moio’s beroemde burger die niet alleen al jarenlang een plekje in ons hart heeft, maar ook op onze
menukaart. Uniek om zijn eigen identiteit.
100% rund - smokey bacon - krokante ui - augurk |
100% beef - smokey bacon - crispy onion - pickle

Vegaburger
Met deze vleesvervangende burger ben je goed bezig. De burger zit boordevol gezonde ingrediënten.
Rode biet - burrata - Moio crunch - piccalilly |
Beetroot - burrata cheese - Moio crunch - piccalilly

Lekkerbekburger
Hou je van lekkerbek? Dan ben je aan het juiste adres met onze huisgemaakte visburger van lekkerbek.
Heerlijk genieten met tartaarsaus.
Lekkerbek - witvis - zeegroente - tartaar saus |
‘Lekkerbek’ - white fish - sea herbs - tartar sauce

Krekelburger
Een unieke burger voor de waaghalzen onder ons.
lekker van smaak. Deze mini dieren verbruiken
land en stoten nauwelijks methaan/CO2 gas uit.
ecologische afdruk. Krekels? Je proeft het écht niet!

De krekelburger zit vol proteïne en is zeer
minimale hoeveelheden water, voer en
Hiermee hebben krekels een mini-

Berloumi - Zeeuwse tzatziki - Mexicaanse salsa
Cricket burger - Berloumi cheese - Zeeuwse tzatziki - Mexicaanse salsa
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