
 Lunch Lunch 
(tot 16.30 uur)

Borrelhapjeszijn dehele dagte bestellen

Snow White 8,60
Geen sprookje maar wel een héle goede 
cocktail! Ketel One vodka l citroen l IPA bier

Gin Fizz 8,10
Een klassieker in een modern jasje. 
Tanqueray gin l St-Germain Elderflower l 
citroen l suiker l bruiswater

A Summer's Tale 6,10
Denk aan die warme, zomerse, zwoele, 
Spaanse nachten. Belsazar rose vermouth l 
citroen l suiker l bruiswater

Mojito  8,60
Wereldwijd één van de meest gedronken 
cocktails. Moeten we er nog meer bij vertellen? 
Bacardi carta oro l limoen l munt l suiker l 
bruiswater

Daiquiri 6,10
Dit is het drankje waarvoor beroemde 
Amerikaanse schrijvers, filmsterren en 
muzikanten tijdens de drooglegging naar 
Cuba reisden. Wij snappen wel waarom;) 
Bacardi añejo cuatro l limoen l suiker

Paloma 8,20
Taco’s, Nacho’s, Lucha Libre en Paloma’s. 
Dit is Mexicaans erfgoed! Corralejo blanco 
tequila l limoen l Thomas Henry Grapefruit soda

Cosmopolitan 2.0 9,40
Iets wat goed is, kan altijd beter! Probeer maar.. 
Ketel One vodka l Dekuyper triple sec l limoen l 
suiker l cranberry sap l prosecco

  

Pornstar Martini 7,90
De beroemde bartender Douglas Ankrah kreeg 
na het bezoek van een club in Zuid-Afrika inspiratie 
voor een nieuw recept.. En dit werd meteen een 
wereldwijde hit! Ketel one vodka met vanille l 
vanille siroop l passie vrucht purée l eiwit

Razz Mojito  8,90
Een fruitige variatie. Bacardi razz l frambozen l 
limoen l munt l suiker

The STARS colada  10,25
Dit is de echte ster van de avond! Jij ook, na 
een paar van deze;) 
Bacardi 8 años l DeKuyper Banana l 
mango purée l cocos siroop l room

El Mare y Sol 7,80
Deze frisse, licht zoete cocktail neemt je zo 
mee van de Vesting naar de Costa del Sol. 
Gin Mare l aardbei l basilicum l citroen l 
chili siroop

Negroni 9,90
Wij geloven er heilig in dat je deze klassieke 
cocktail bij een pizza moet drinken! 
Tanqueray gin l Campari l Martini rubino

Old Fashioned 7,80
Jazz muzikanten, sigaren en kaarslicht die de bar 
verlicht.. Anything else, mr. Draper? 
Jim Beam whisky l suiker l angostura bitters l 
sinaasappelschil

Moscow Mule 8,90
Deze is zo goed.. je drinkt er makkelijk tien weg. 
Maar probeer dat maar niet. Of toch wel? 
Ketel one vodka l limoen l gember bier

Whisky Sour 7,80
Als je denkt dat goede whisky niet in een 
cocktail thuis hoort, zou je deze is moeten 
proberen! Jim Beam whisky l limoen l 
suiker l eiwit

  

Espresso Martini 9,60
Dit is het perfecte drankje na het diner. Espresso, 
lekker voor het na eten en vodka om de avond 
echt eens goed te beginnen. Ketel One vodka l 
Kahlúa l espresso l vanille siroop

Nutorious Sour 7,80
Hier kan bijna geen dessert tegen op. Als je wilt 
kun je er een lepeltje bij krijgen;) Frangelico l 
Mandarine Napoleon l citroen l suiker l eiwit

Sgroppino 9,80
Romig, fris en zacht. 3 uitersten die perfect 
samen gaan in deze cocktail. Italiaans recept, 
dus het moet wel lekker zijn. Ketel One vodka l 
room l citroen sorbet l prosecco

For the ones who don’t drink, are too young, 
or for the heroes who have to drive  

No Gin & Tonic 4,90
Een alcoholvrije Gin & Tonic. 
Ja het bestaat echt. En is nog lekker ook! 
Seedlip l Thomas Henry elderflower tonic

Med vibes 5,40
Wie zegt dat alleen cocktails met alcohol 
lekker mogen zijn? 
Aardbei l Basilicum l chili siroop l ginger ale

Virgin Pornstar Martini 6,20
Een virgin pornstar.. Het blijft een raadsel. 
Ananassap l passievrucht l vanille siroop

Virgin Mojito 5,40
De alcoholvrije variant.
Limoen l munt l suiker l ginger ale

Gezond met caesardressing  5,25
Jonge kaas | groene salade | basilicum | 
gepofte tomaatjes | kruidenboter

Carpaccio van dungesneden rundvlees 8,65
Parmezaan | groene salade | 
gepofte kaantjes | pesto

Pulled chicken met een frisse 
tomaten salsa 8,25
Kippensalade | crème frâiche | tomaten salsa | 
koriander | groene salade

Gestoomde makreel      8,25
Makreel salade | appel | kappertjes | 
gepofte tomaatjes | groene salade

Gerookte zalm & limoen 8,25
Gerookte zalm | limoen mayonaise | 
groene salade | lente-ui | 

  
Drie stars sterren*** 12,90
Broodje gerookte zalm | broodje carpaccio | 
broodje spinazie & kaas kroket | kokos curry soep

Draadjesvlees kroketten met mosterd 7,25
Twee draadjesvlees kroketten | crème frâiche | 
mosterd

Broodje kiphotdog met chili mayonaise 
en krokante uitjes 8,65
Pretzel broodje | hotdog met cheddar kaas 
& jalapeño peper| zoetzure rode kool | 
Hoeksche chips

Krokante kibbeling met friet en 
remouladesaus 6,90
Kibbeling van kabeljauw

Uitsmijter ham en kaas 8,25
Gebakken eieren | jonge kaas | boerenham

Geurige kokos curry soep  5,45
met cassave kroepoek 
 
  

Tosti kaas 3,95
Flaguette belegd met jonge kaas

Tosti ham kaas 4,45
Flaguette belegd met jonge kaas en ham

Tosti hawai 4,95
Flaguette belegd met jonge kaas, ham 
en ananas

Tosti pollo 5,95
Flaguette belegd met jonge kaas 
en Mexicaanse kip

Robuuste caesar salade 10,80
Geroosterde kip | romaanse sla | ei | originele 
caesar dressing | Parmezaan | croutons

Salade pulled chicken 10,80
Groene salade | ei | croutons | olijven | 
lente-ui | walnoot

Frisse watermeloen met romige feta 
en mint 9,40
Watermeloen | feta | olijf | citrus dressing | 
mint | groene sla | pompoenpitten
  

Eb & vloed visliefhebbers plank 16,50
Gerookte zalm | makreel salade | inktvisringen | 
tonijndip | chips | brood | kruidenboter | 
nootjes | olijven | geitenkaas

Bos & duin vlees liefhebbers plank 16,50
Parmaham | kipstukjes | salami |  geplukte kip | 
gebakken worst | chips | brood | kruidenboter | 
nootjes | olijven 

Mini pitabroodjes shoarma 
om zelf te vullen 8,90
Mini pita’s | onze beroemde knoflook saus | 
shoarma (varken) | ijsbergsla | tomatensalsa
  

Nacho's met kaas uit de oven 4,45
Met tomatensalsa, guacamole en 
crème frâiche

Stokbrood kruidenboter 6,95
Met brood uit eigen keuken en tapenade

Portie bittergarnituur 7,25
Met mayonaise en ketchup | 12 stuks

Portie bitterballen 7,65
Met zachte mosterd | 12 stuks

Krokante kibbeling  5,90
Met remouladesaus | 6 stuks

Hoeksche zeezout chips  3,95
Met chili mayonaisedip

Inktvisringen  7,25
Met citroen mayonaise | 12 stuks

Appeltaart met slagroom 1,95 

  

Huisgemaakt olijvenbrood

Gegrilde tosti’s

Warme lunchgerechten

Maaltijd salades

Borrelhapjes

Borrelplank
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Fresh and cool

Feeling fruity?

For the strong

After dinner drinks

Mocktails



Cocktailbar    Borrel & Bites  
  Pizzeria

Menu



Welkom bij Stars
We hebben een nieuw concept!

Kent u deze nog niet? Leest u dan even 
verder zodat u weet hoe het werkt.

U kunt per tafel kiezen uit de bites menu of 
de pizzeria. Dus per tafel kunnen alle gasten 
kiezen voor de bites of alle gasten kunnen 

kiezen voor de pizzeria.

Als u kiest voor de bites dan betaalt u 
1 vast bedrag per gast. 

U kunt 2,5 uur lang bites bestellen dat bestaat 
uit rondes. Per ronde en per gast kunt u max. 

2 bites kiezen. Bijgerechten kunnen als 3e 
bite extra bijbesteld worden.

Als u het bestelformulier aan de rand van de 
tafel legt dan wordt uw bestelling opgehaald.

U kunt niet afwijken van de kaart.

Om verspil tegen te gaan brengen we 2,- 
in rekening per bite dat niet geconsumeerd 

wordt. Per tafel wordt 1 rekening opgemaakt.

Dinsdag-Donderdag:  24,50 p.p.
Vrijdag-Zaterdag-Zondag:  28,50 p.p.
Kinderen tot en met 12 jaar  14,50 p.p.

Alle Cocktails zijn dagelijks 
van 17.00-21.00 uur   6,50 per cocktail

Heeft u een allergie? Meld het ons!

Gratis WIFI 
Vraag aan de 
bediening het 
wachtwoord

You can also ask for the English version 
of our menu

Eine Deutsche Fassung unserer 
Speisekarte ist vorhanden



 Cocktails Cocktails 

Snow White   8,60
Geen sprookje maar wel een héle goede 
cocktail! Ketel One vodka l citroen l IPA bier

Gin Fizz   8,10
Een klassieker in een modern jasje. 
Tanqueray gin l St-Germain Elderflower l 
citroen l suiker l bruiswater

A Summer's Tale   6,10
Denk aan die warme, zomerse, zwoele, 
Spaanse nachten. Belsazar rose vermouth l 
citroen l suiker l bruiswater

Mojito    8,60
Wereldwijd één van de meest gedronken cocktails. 
Moeten we er nog meer bij vertellen? Bacardi carta 
oro l limoen l munt l suiker l 
bruiswater

Daiquiri   6,10
Dit is het drankje waarvoor beroemde 
Amerikaanse schrijvers, filmsterren en 
muzikanten tijdens de drooglegging naar 
Cuba reisden. Wij snappen wel waarom ;) 
Bacardi añejo cuatro l limoen l suiker

Paloma   8,20
Taco’s, Nacho’s, Lucha Libre en Paloma’s. 
Dit is Mexicaans erfgoed! Corralejo blanco 
tequila l limoen l Thomas Henry Grapefruit soda

Cosmopolitan 2.0   9,40
Iets wat goed is, kan altijd beter! Probeer maar.. 
Ketel One vodka l Dekuyper triple sec l limoen l 
suiker l cranberry sap l prosecco

Pornstar Martini   7,90
De beroemde bartender Douglas Ankrah kreeg 
na het bezoek van een club in Zuid-Afrika inspiratie 
voor een nieuw recept.. En dit werd meteen een 
wereldwijde hit! Ketel one vodka met vanille l 
vanille siroop l passie vrucht purée l eiwit

Razz Mojito    8,90
Een fruitige variatie. Bacardi razz l frambozen l 
limoen l munt l suiker

The STARS colada    10,25
Dit is de echte ster van de avond! Jij ook, na 
een paar van deze ;) 
Bacardi 8 años l DeKuyper Banana l mango 
purée l cocos siroop l room

El Mare y Sol   7,80
Deze frisse, licht zoete cocktail neemt je zo 
mee van de Vesting naar de Costa del Sol. 
Gin Mare l aardbei l basilicum l citroen l 
chili siroop

  

Negroni   9,90
Wij geloven er heilig in dat je deze klassieke 
cocktail bij een pizza moet drinken! 
Tanqueray gin l Campari l Martini rubino

Old Fashioned   7,80
Jazz muzikanten, sigaren en kaarslicht die de bar 
verlicht.. Anything else, mr. Draper? 
Jim Beam whisky l suiker l angostura bitters l 
sinaasappelschil

Moscow Mule   8,90
Deze is zo goed.. je drinkt er makkelijk tien weg. 
Maar probeer dat maar niet. Of toch wel? 
Ketel one vodka l limoen l gember bier

Whisky Sour   7,80
Als je denkt dat goede whisky niet in een 
cocktail thuis hoort, zou je deze is moeten 
proberen! Jim Beam whisky l limoen l 
suiker l eiwit

Espresso Martini   9,60
Dit is het perfecte drankje na het diner. 
Espresso, lekker voor het na eten en vodka 
om de avond echt eens goed te beginnen. 
Ketel One vodka l Kahlúa l espresso l vanille siroop

Nutorious Sour   7,80
Hier kan bijna geen dessert tegen op. Als je wilt
kun je er een lepeltje bij krijgen;) Frangelico l 
Mandarine Napoleon l citroen l suiker l eiwit

Sgroppino   9,80
Romig, fris en zacht. 3 uitersten die perfect 
samen gaan in deze cocktail. Italiaans recept, 
dus het moet wel lekker zijn. 
Ketel One vodka l room l citroen sorbet l prosecco

for the ones who don’t drink, are too young, 
or for the heroes who have to drive  

No Gin & Tonic   4,90
Een alcoholvrije Gin & Tonic. 
Ja het bestaat echt. En is nog lekker ook! 
Seedlip l Thomas Henry elderflower tonic

Med vibes   5,40
Wie zegt dat alleen cocktails met alcohol 
lekker mogen zijn? 
Aardbei l Basilicum l chili siroop l ginger ale

Virgin Pornstar Martini   6,20
Een virgin pornstar.. Het blijft een raadsel. 
Ananassap l passievrucht l vanille siroop

Virgin Mojito   5,40
De alcoholvrije variant.
Limoen l munt l suiker l ginger ale

Pasqualini ice   4,95
De lekkerste ice coffee van Hellevoetsluis

Pistacchio nuts   6,25
Ice coffee met pistasche siroop en slagroom

Caramello sweet   6,25
Ice coffee met caramel siroop en slagroom

Wiener melange   6,80
De klassieker met pasqualini espresso l 
callebaut pure chocolade l slagroom 

Caramel stroopwafel   6,60
Voor de caramel lovers... pasqualini espresso l 
stroopwafel kruim l caramel siroop l slagroom

Specu-latte   6,60
Koffie leutjes opgelet... pasqualini espresso, 
speculoos siroop en slagroom

Verse muntthee   2,90

Verse gember limoen thee   3,15

De sterren van Stars   2,45
Heerlijke fruitthee met aardbeien, kersen 
en rozenblaadjes 

Tuin van de vesting   2,45
Zachte bloementhee van gele rozenblaadjes 
en blauwe korenbloemen  

Groene thee   2,45

Rooiebos thee   2,45

Earl grey thee   2,45

Pure chocolate    3,95

Smooth milk    3,95

Warm white   3,95

Crazy pink    4,10

Heineken Pils   v.a. 2,50
Nederlands meest gedronken pils 
in de maten 0,25 l 0,35 l 0,5 l 1,5 l

Paulaner Hefe Weissbier   4,85
Duits witbier uit Muchen 0,5 l

Brand Session IPA   2,95
India Pale Ale dat zich kenmerkt 
door exotische aroma’s 0,25 l

Ouwetoeter Sterke Blonde   4,85
Een stevig Oudenhoorns blond bier van hoge 
gisting, vol van smaak en een frisse droge 
afdronk.

Ouwetoeter Eigen Weizen   4,85
Een weizenbier op traditionele wijze gebrouwen 
met gerstemout en tarwemout, waardoor het 
een heerlijke frisse dorstlesser is.

Solaes 8 gemeten   5,95
Double Indian Pale Ale van Goeree -Overflakkee 
is een kruidig bier met een pittig karakter

Via Dei Birrai 32 nebra   16,95
Italiaans amberkleurige bier om samen van te 
genieten. Biedt zachte aroma's van witte 
bloemen, karamel en een lichte kruidigheid 0,75 l 

Hertog Jan - pilsener    3,15

Wieckse witte - witbier   3,15

Palm - amberbier    3,00

Duvel - speciaal bier   4,10

Leffe Blond - blond abdijbier   4,10

Westmalle dubbel - donker trappistenbier   4,10

Westmalle tripel - blond trappistenbier   4,45

Corona - Mexicaans bier   4,75

Desperados - Mexicaans bier   4,75

Amstel radler - pilsener met citroenwater   3,00

Wieckse rose - fruitig rosebier   3,40

Apple bandit - traditioneel cider   3,15

Jillz red - appelcider met roodfruit   3,15

Heineken 0.0 - pilsener   2,95

Amstel radler 0.0 - 
pilsener met citroenwater   2,95

Jillz 0.0 - appelcider   2,95

Tarani Sauvignon Blanc Wit, Frankrijk  
Fris met intense smaken van citrus, 
meloen en exotisch fruit
glas 3,25 fles 75cl 12,95 

Bereich Bernkastel zoete wijn, Duitsland
Heerlijk frisse smaak met 
fruitig karakter
glas 3,10 fles 75cl 15,50 

Misty Cove sauvignon blanc, Nieuw-Zeeland
Vol en sappig van kruisbessen, 
verse kruiden en meloen
glas 5,25 fles 75cl 20,95 

Pago de Cirsus Chardonnay, Spanje
Fris met een intense fruitig bouguet 
glas 5,25 fles 75cl 20,95
 

Tarani Malbec, Frankrijk 
Zwoele en zachte wijn 
vol met tonen van rijp fruit
glas 3,25 fles 75cl 12,95 

Lunatico Primitivo Puglia, Italië
Intense aroma's van rood fruit 
en kruiden 
glas 4,50 fles 75cl 17,95 

Tarani Gamay Rosé, Frankrijk
Sappig en sprankelend met aardbeitjes, 
frambozen en  rode besjes
glas 3,25 fles 1l 12,95
 
Rosé Chic, Frankrijk 75cl 18,50
Fris met tonen van rood fruit, citrus 
en rode snoepjes

La Gioiosa Prosecco, Italië 20cl 5,25
Frisheid van wit fruit en citrus

Prosecco Spumante 1908, Italië 75cl 18,50
Het bouquet is fris, bloemig en licht aromatisch

Strawberry Bobby's  9,90
Bobby's l Aardbeien l Munt l Elderflower Tonic

Hendrick's Buck 10,90
Hendricks l Ginger Beer l Limoen 

Blueberry Gin 8,90
Bombay Sapphire l Creme de Cassis l 
Indian Tonic l Bosbessen

Celery Gin  10,60
Rutte Celery l Indian Tonic l Selderij

Aperol Spritz  8,90
Aperol l Prosecco l Soda

Fizzy Peachtree 6,90
Peachtree l Limoen l Soda

Dutch Lemonade 7,90
Old Simon l Limoen l Soda

Thomas Henry Ginger Beer 3,65
Sterk en verrassend pittig door meer gember

Thomas Henry Ginger Ale 3,45
Licht pittig met een volle gember smaak

Thomas Henry Elderflower Tonic 3,45
Fruitige vlierbloesem met een zachte 
bitterheid

Thomas Henry Grapefruit 3,45
Heerlijke grapefruit waarbij zoet en zuur 
perfect in balans zijn

Nacho's met kaas uit de oven 4,45
Met tomatensalsa, guacamole en 
crème frâiche

Stokbrood kruidenboter 6,95
Met brood uit eigen keuken en tapenade

Portie bittergarnituur 7,25
Met mayonaise en ketchup
12 stuks

Portie bitterballen 7,65
Met zachte mosterd
12 stuks

Krokante kibbeling  5,90
Met remouladesaus
6 stuks

Hoeksche zeezout chips   3,95
Met chili mayonaisedip
 
Inktvisringen 7,25
Met citroen mayonaise
12 stuks

Appeltaart met slagroom 1,95 

Borromea   10,45
Tomatensaus l kaasmix l parmaham l oregano

Salami   10,45
Tomatensaus l kaasmix l salami l oregano

Romana   10,55
Tomatensaus l kaasmix l parmaham l 
champignons l oregano

Calabrese   10,65
Tomatensaus l kaasmix l parmaham l ei l 
oregano

Carbonara   10,65
Tomatensaus l kaasmix l gerookte spekreepjes l 
ei l oregano

Capricciosa   11,15
Tomatensaus l kaasmix l parmaham l 
champignons l ei l oregano

Hawaï   10,55
Tomatensaus l kaasmix l ham l stukjes ananas

Pepperoni   11,15
Tomatensaus l kaasmix l pepperoni (rundvlees) l 
paprika

Bolognese   10,95
Tomatensaus l kaasmix l gekruide gehakt 
(rundvlees)

Mexicana   11,15
Tomatensaus l kaasmix l Mexicaanse kip l 
maïs l paprika

Shoarma   10,95
Tomatensaus l kaasmix l shoarma van het spit 
(varkensvlees) l knoflooksaus

Vesuvio   11,45
Tomatensaus l kaasmix l gekruide gehakt 
(rundvlees) l champignons l Spaanse pepers

Spinaci   11,15
Tomatensaus l kaasmix l spinazi l spek l ei l ui

Quattro stagioni   11,95
Tomatensaus l kaasmix l parmaham l salami l 
paprika l ui l champignons l olijven l artisjok l 
oregano

Carne   12,65
Tomatensaus l kaasmix l salami l shoarma 
van het spit (varkensvlees) l gekruide gehakt 
(rundvlees)

Napolitana   10,25
Tomatensaus, kaasmix en ansjovis

Siciliana   11,25
Tomatensaus l kaasmix l ansjovis l kappertjes l 
olijven

Tonno   11,95
Tomatensaus l kaasmix l tonijn l ui

Marinara   12,60
Tomatensaus l kaasmix l gekruide marinade 
van mosselen, garnalen en tonijn

Mega kip bol   11,95
Pizzabol gevuld met kaasmix l mexicaanse kip l 
cocktailsaus

Mega shoarma bol   11,45
Pizzabol gevuld met shoarma van het spit 
(varkensvlees) l knoflooksaus

Calzone   11,95
Pizzabol gevuld met kaasmix l paprika l ui l 
champignons l parmaham l salami l 
artisjok l olijven

Margherita   9,20
Tomatensaus l kaasmix l oregano

Cipolle   9,25
Tomatensaus l kaasmix l ui l oregano

Con funghi   9,65
Tomatensaus l kaasmix l champignons l 
oregano

Paprika   9,65
Tomatensaus l kaasmix l paprika l ui l 
oregano

Francavilla   9,95
Tomatensaus l kaasmix l verse knoflook l 
verse tomaat l oregano

Vegetale   10,65
Tomatensaus l kaasmix l paprika l ui l 
champignons l olijven l artisjokken l oregano

Gorgonzola   10,65
Tomatensaus l kaasmix l gorgonzola

Quattro formaggi   11,65
Tomatensaus l jonge kaas l mozzarella l 
gorgonzola l provelone

Carpaccio van rund  
Parmezaan | gepofte kaantjes | pesto

Vitello tonato   
Kalfsvlees | tonijnmayonaise 

Caesar salade        
Romaanse sla | ei | parmezaan 

Bruschetta caprese   
Mozzarella | gepofte tomaatjes | basilicum 

Frisse watermeloen salade met romige feta    
Gedroogde zwarte olijven | mint

Nachos uit de oven met een frisse tomatensalsa      
Guacamole | crème fraîche

Handgemaakte empanada gevuld 
met rundergehakt        
Gevuld gefrituurd pasteitje | chilli dip 

Pappadum met gerookte zalm        
Dunne indiaanse cracker | citroen crème

Ambachtelijke spinazie & kaas kroketje   
Verse spinazie salade | walnoten

Geurige kokos curry soep        
Cassave kroepoek 

Zachte geitenkaas 
met een bieten parelcouscous   
Geitenkaas | pompoenpitjes

Gerookte makreel rillette         
Appel | salade

Romige paté van wilde eend    
Cranberry compote

Antipasti met olijvenbrood uit eigen keuken   
Parmaham | salami | olijvenbrood | artisjok | 
gemarineerde olijven 

Frietjes (voor twee personen)     

Stokbrood uit eigen keuken 
(voor twee personen)   
Kruidenboter | tapenade

Gemengde groene salade    
Croutons | citrus dressing

Paëlla    
Garnalen | chorizo | mossel  

Gemarineerde kipstukjes in satésaus    
Krokante uitjes | atjar | cassave kroepoek

Mini pita shoarma 
met onze beroemde knoflooksaus        
Shoarma (varken) | ijsbergsla 

Zachte mais tortilla met pulled chicken        
Geplukte kip | tomatensalsa

Mini calzone ‘chefs keuze’                          
Vraag onze bedieningsmedewerker 
naar de keuze van de chef

Hotdog gevuld met cheddar kaas en jalapeno 
pepers        
Pretzel broodje | chilli mayonaise | 
zoetzure rode kool 

Linguine pasta pesto   
Parmezaan | rucola | pijnboompitjes

Ei pannetje met spinazie en paddenstoelen        
Room | parmezaan 

Licht geroosterde verse zalm 
met kerriekool salade   
Soja lak | sesam

Gekarameliseerde robuuste worteltjes   
Honing | piment

Vegetarisch spiesje met geroosterde 
bloemkool en hummus        
Vegetarisch kipspiesje | hummus 

Biefstukpuntjes Argentijnse stijl   
Chimichurri | maïs

Gamba met oosterse noedelsalade    
Grote garnaal met kop | Japanse sesamsaus

Geroosterde kipsteak op een lente stampotje   
Stampotje rucola | piccalilly

Kibbeling met remouladesaus       
Remouladesaus | citroen

Cookie dough met smarties en slagroom     
Vers gedraaide koekjes deeg met de smaak 
van romig zandkoekje en kaneel

‘Snickerz’   
Chocolademousse | caramel saus | pinda crunch     

Stroopwafel ijs met stroopwafel kruimels   

Biologische belegen geitenkaas   
Appelstroop 

IJs van de maand    
Vraag onze bedieningsmedewerker naar 
de smaak van de maand

Smeuïge walnoot carrot cake    

Bastogne roomijs met bastogne poeder   

Beignet roodfruit   
Poedersuiker | frambozen saus

Strawberry cheesecake ijs   
Frambozen crunch 

Slagroomsoesjes met chocoladesaus   
Poedersuiker| chocoladesaus 

Spekkoek en spekkoekijs        

Vers fruit met geslagen room    

Cappuccino pannacotta        
Slagroom | koffieboontje

Carpaccio van rund   

Tomatensoepje   

Nacho’s met kaas uit de oven   

Stokbroodje met nutella    

Frietjes met mayonaise   

Poffertjes met poedersuiker   

Kip nuggets   

Gebakken biefstukpuntjes met kruidenboter   

Vissticks   

Bitterballen     

Shoarma met mini pitabroodje en knoflooksaus  
 

Snoepzakje   

Slagroom soesjes   

Kinder buenoijs    

Nutella ijs    

Vers fruit met slagroom

Fresh and cool

Feeling fruity?



 Cocktails Cocktails 

Snow White   8,60
Geen sprookje maar wel een héle goede 
cocktail! Ketel One vodka l citroen l IPA bier

Gin Fizz   8,10
Een klassieker in een modern jasje. 
Tanqueray gin l St-Germain Elderflower l 
citroen l suiker l bruiswater

A Summer's Tale   6,10
Denk aan die warme, zomerse, zwoele, 
Spaanse nachten. Belsazar rose vermouth l 
citroen l suiker l bruiswater

Mojito    8,60
Wereldwijd één van de meest gedronken cocktails. 
Moeten we er nog meer bij vertellen? Bacardi carta 
oro l limoen l munt l suiker l 
bruiswater

Daiquiri   6,10
Dit is het drankje waarvoor beroemde 
Amerikaanse schrijvers, filmsterren en 
muzikanten tijdens de drooglegging naar 
Cuba reisden. Wij snappen wel waarom ;) 
Bacardi añejo cuatro l limoen l suiker

Paloma   8,20
Taco’s, Nacho’s, Lucha Libre en Paloma’s. 
Dit is Mexicaans erfgoed! Corralejo blanco 
tequila l limoen l Thomas Henry Grapefruit soda

Cosmopolitan 2.0   9,40
Iets wat goed is, kan altijd beter! Probeer maar.. 
Ketel One vodka l Dekuyper triple sec l limoen l 
suiker l cranberry sap l prosecco

Pornstar Martini   7,90
De beroemde bartender Douglas Ankrah kreeg 
na het bezoek van een club in Zuid-Afrika inspiratie 
voor een nieuw recept.. En dit werd meteen een 
wereldwijde hit! Ketel one vodka met vanille l 
vanille siroop l passie vrucht purée l eiwit

Razz Mojito    8,90
Een fruitige variatie. Bacardi razz l frambozen l 
limoen l munt l suiker

The STARS colada    10,25
Dit is de echte ster van de avond! Jij ook, na 
een paar van deze ;) 
Bacardi 8 años l DeKuyper Banana l mango 
purée l cocos siroop l room

El Mare y Sol   7,80
Deze frisse, licht zoete cocktail neemt je zo 
mee van de Vesting naar de Costa del Sol. 
Gin Mare l aardbei l basilicum l citroen l 
chili siroop

  

Negroni   9,90
Wij geloven er heilig in dat je deze klassieke 
cocktail bij een pizza moet drinken! 
Tanqueray gin l Campari l Martini rubino

Old Fashioned   7,80
Jazz muzikanten, sigaren en kaarslicht die de bar 
verlicht.. Anything else, mr. Draper? 
Jim Beam whisky l suiker l angostura bitters l 
sinaasappelschil

Moscow Mule   8,90
Deze is zo goed.. je drinkt er makkelijk tien weg. 
Maar probeer dat maar niet. Of toch wel? 
Ketel one vodka l limoen l gember bier

Whisky Sour   7,80
Als je denkt dat goede whisky niet in een 
cocktail thuis hoort, zou je deze is moeten 
proberen! Jim Beam whisky l limoen l 
suiker l eiwit

Espresso Martini   9,60
Dit is het perfecte drankje na het diner. 
Espresso, lekker voor het na eten en vodka 
om de avond echt eens goed te beginnen. 
Ketel One vodka l Kahlúa l espresso l vanille siroop

Nutorious Sour   7,80
Hier kan bijna geen dessert tegen op. Als je wilt
kun je er een lepeltje bij krijgen;) Frangelico l 
Mandarine Napoleon l citroen l suiker l eiwit

Sgroppino   9,80
Romig, fris en zacht. 3 uitersten die perfect 
samen gaan in deze cocktail. Italiaans recept, 
dus het moet wel lekker zijn. 
Ketel One vodka l room l citroen sorbet l prosecco

for the ones who don’t drink, are too young, 
or for the heroes who have to drive  

No Gin & Tonic   4,90
Een alcoholvrije Gin & Tonic. 
Ja het bestaat echt. En is nog lekker ook! 
Seedlip l Thomas Henry elderflower tonic

Med vibes   5,40
Wie zegt dat alleen cocktails met alcohol 
lekker mogen zijn? 
Aardbei l Basilicum l chili siroop l ginger ale

Virgin Pornstar Martini   6,20
Een virgin pornstar.. Het blijft een raadsel. 
Ananassap l passievrucht l vanille siroop

Virgin Mojito   5,40
De alcoholvrije variant.
Limoen l munt l suiker l ginger ale

Pasqualini ice   4,95
De lekkerste ice coffee van Hellevoetsluis

Pistacchio nuts   6,25
Ice coffee met pistasche siroop en slagroom

Caramello sweet   6,25
Ice coffee met caramel siroop en slagroom

Wiener melange   6,80
De klassieker met pasqualini espresso l 
callebaut pure chocolade l slagroom 

Caramel stroopwafel   6,60
Voor de caramel lovers... pasqualini espresso l 
stroopwafel kruim l caramel siroop l slagroom

Specu-latte   6,60
Koffie leutjes opgelet... pasqualini espresso, 
speculoos siroop en slagroom

Verse muntthee   2,90

Verse gember limoen thee   3,15

De sterren van Stars   2,45
Heerlijke fruitthee met aardbeien, kersen 
en rozenblaadjes 

Tuin van de vesting   2,45
Zachte bloementhee van gele rozenblaadjes 
en blauwe korenbloemen  

Groene thee   2,45

Rooiebos thee   2,45

Earl grey thee   2,45

Pure chocolate    3,95

Smooth milk    3,95

Warm white   3,95

Crazy pink    4,10

Heineken Pils   v.a. 2,50
Nederlands meest gedronken pils 
in de maten 0,25 l 0,35 l 0,5 l 1,5 l

Paulaner Hefe Weissbier   4,85
Duits witbier uit Muchen 0,5 l

Brand Session IPA   2,95
India Pale Ale dat zich kenmerkt 
door exotische aroma’s 0,25 l

Ouwetoeter Sterke Blonde   4,85
Een stevig Oudenhoorns blond bier van hoge 
gisting, vol van smaak en een frisse droge 
afdronk.

Ouwetoeter Eigen Weizen   4,85
Een weizenbier op traditionele wijze gebrouwen 
met gerstemout en tarwemout, waardoor het 
een heerlijke frisse dorstlesser is.

Solaes 8 gemeten   5,95
Double Indian Pale Ale van Goeree -Overflakkee 
is een kruidig bier met een pittig karakter

Via Dei Birrai 32 nebra   16,95
Italiaans amberkleurige bier om samen van te 
genieten. Biedt zachte aroma's van witte 
bloemen, karamel en een lichte kruidigheid 0,75 l 

Hertog Jan - pilsener    3,15

Wieckse witte - witbier   3,15

Palm - amberbier    3,00

Duvel - speciaal bier   4,10

Leffe Blond - blond abdijbier   4,10

Westmalle dubbel - donker trappistenbier   4,10

Westmalle tripel - blond trappistenbier   4,45

Corona - Mexicaans bier   4,75

Desperados - Mexicaans bier   4,75

Amstel radler - pilsener met citroenwater   3,00

Wieckse rose - fruitig rosebier   3,40

Apple bandit - traditioneel cider   3,15

Jillz red - appelcider met roodfruit   3,15

Heineken 0.0 - pilsener   2,95

Amstel radler 0.0 - 
pilsener met citroenwater   2,95

Jillz 0.0 - appelcider   2,95

Tarani Sauvignon Blanc Wit, Frankrijk  
Fris met intense smaken van citrus, 
meloen en exotisch fruit
glas 3,25 fles 75cl 12,95 

Bereich Bernkastel zoete wijn, Duitsland
Heerlijk frisse smaak met 
fruitig karakter
glas 3,10 fles 75cl 15,50 

Misty Cove sauvignon blanc, Nieuw-Zeeland
Vol en sappig van kruisbessen, 
verse kruiden en meloen
glas 5,25 fles 75cl 20,95 

Pago de Cirsus Chardonnay, Spanje
Fris met een intense fruitig bouguet 
glas 5,25 fles 75cl 20,95
 

Tarani Malbec, Frankrijk 
Zwoele en zachte wijn 
vol met tonen van rijp fruit
glas 3,25 fles 75cl 12,95 

Lunatico Primitivo Puglia, Italië
Intense aroma's van rood fruit 
en kruiden 
glas 4,50 fles 75cl 17,95 

Tarani Gamay Rosé, Frankrijk
Sappig en sprankelend met aardbeitjes, 
frambozen en  rode besjes
glas 3,25 fles 1l 12,95
 
Rosé Chic, Frankrijk 75cl 18,50
Fris met tonen van rood fruit, citrus 
en rode snoepjes

La Gioiosa Prosecco, Italië 20cl 5,25
Frisheid van wit fruit en citrus

Prosecco Spumante 1908, Italië 75cl 18,50
Het bouquet is fris, bloemig en licht aromatisch

Strawberry Bobby's  9,90
Bobby's l Aardbeien l Munt l Elderflower Tonic

Hendrick's Buck 10,90
Hendricks l Ginger Beer l Limoen 

Blueberry Gin 8,90
Bombay Sapphire l Creme de Cassis l 
Indian Tonic l Bosbessen

Celery Gin  10,60
Rutte Celery l Indian Tonic l Selderij

Aperol Spritz  8,90
Aperol l Prosecco l Soda

Fizzy Peachtree 6,90
Peachtree l Limoen l Soda

Dutch Lemonade 7,90
Old Simon l Limoen l Soda

Thomas Henry Ginger Beer 3,65
Sterk en verrassend pittig door meer gember

Thomas Henry Ginger Ale 3,45
Licht pittig met een volle gember smaak

Thomas Henry Elderflower Tonic 3,45
Fruitige vlierbloesem met een zachte 
bitterheid

Thomas Henry Grapefruit 3,45
Heerlijke grapefruit waarbij zoet en zuur 
perfect in balans zijn

Nacho's met kaas uit de oven 4,45
Met tomatensalsa, guacamole en 
crème frâiche

Stokbrood kruidenboter 6,95
Met brood uit eigen keuken en tapenade

Portie bittergarnituur 7,25
Met mayonaise en ketchup
12 stuks

Portie bitterballen 7,65
Met zachte mosterd
12 stuks

Krokante kibbeling  5,90
Met remouladesaus
6 stuks

Hoeksche zeezout chips   3,95
Met chili mayonaisedip
 
Inktvisringen 7,25
Met citroen mayonaise
12 stuks

Appeltaart met slagroom 1,95 

Borromea   10,45
Tomatensaus l kaasmix l parmaham l oregano

Salami   10,45
Tomatensaus l kaasmix l salami l oregano

Romana   10,55
Tomatensaus l kaasmix l parmaham l 
champignons l oregano

Calabrese   10,65
Tomatensaus l kaasmix l parmaham l ei l 
oregano

Carbonara   10,65
Tomatensaus l kaasmix l gerookte spekreepjes l 
ei l oregano

Capricciosa   11,15
Tomatensaus l kaasmix l parmaham l 
champignons l ei l oregano

Hawaï   10,55
Tomatensaus l kaasmix l ham l stukjes ananas

Pepperoni   11,15
Tomatensaus l kaasmix l pepperoni (rundvlees) l 
paprika

Bolognese   10,95
Tomatensaus l kaasmix l gekruide gehakt 
(rundvlees)

Mexicana   11,15
Tomatensaus l kaasmix l Mexicaanse kip l 
maïs l paprika

Shoarma   10,95
Tomatensaus l kaasmix l shoarma van het spit 
(varkensvlees) l knoflooksaus

Vesuvio   11,45
Tomatensaus l kaasmix l gekruide gehakt 
(rundvlees) l champignons l Spaanse pepers

Spinaci   11,15
Tomatensaus l kaasmix l spinazi l spek l ei l ui

Quattro stagioni   11,95
Tomatensaus l kaasmix l parmaham l salami l 
paprika l ui l champignons l olijven l artisjok l 
oregano

Carne   12,65
Tomatensaus l kaasmix l salami l shoarma 
van het spit (varkensvlees) l gekruide gehakt 
(rundvlees)

Napolitana   10,25
Tomatensaus, kaasmix en ansjovis

Siciliana   11,25
Tomatensaus l kaasmix l ansjovis l kappertjes l 
olijven

Tonno   11,95
Tomatensaus l kaasmix l tonijn l ui

Marinara   12,60
Tomatensaus l kaasmix l gekruide marinade 
van mosselen, garnalen en tonijn

Mega kip bol   11,95
Pizzabol gevuld met kaasmix l mexicaanse kip l 
cocktailsaus

Mega shoarma bol   11,45
Pizzabol gevuld met shoarma van het spit 
(varkensvlees) l knoflooksaus

Calzone   11,95
Pizzabol gevuld met kaasmix l paprika l ui l 
champignons l parmaham l salami l 
artisjok l olijven

Margherita   9,20
Tomatensaus l kaasmix l oregano

Cipolle   9,25
Tomatensaus l kaasmix l ui l oregano

Con funghi   9,65
Tomatensaus l kaasmix l champignons l 
oregano

Paprika   9,65
Tomatensaus l kaasmix l paprika l ui l 
oregano

Francavilla   9,95
Tomatensaus l kaasmix l verse knoflook l 
verse tomaat l oregano

Vegetale   10,65
Tomatensaus l kaasmix l paprika l ui l 
champignons l olijven l artisjokken l oregano

Gorgonzola   10,65
Tomatensaus l kaasmix l gorgonzola

Quattro formaggi   11,65
Tomatensaus l jonge kaas l mozzarella l 
gorgonzola l provelone

Carpaccio van rund  
Parmezaan | gepofte kaantjes | pesto

Vitello tonato   
Kalfsvlees | tonijnmayonaise 

Caesar salade        
Romaanse sla | ei | parmezaan 

Bruschetta caprese   
Mozzarella | gepofte tomaatjes | basilicum 

Frisse watermeloen salade met romige feta    
Gedroogde zwarte olijven | mint

Nachos uit de oven met een frisse tomatensalsa      
Guacamole | crème fraîche

Handgemaakte empanada gevuld 
met rundergehakt        
Gevuld gefrituurd pasteitje | chilli dip 

Pappadum met gerookte zalm        
Dunne indiaanse cracker | citroen crème

Ambachtelijke spinazie & kaas kroketje   
Verse spinazie salade | walnoten

Geurige kokos curry soep        
Cassave kroepoek 

Zachte geitenkaas 
met een bieten parelcouscous   
Geitenkaas | pompoenpitjes

Gerookte makreel rillette         
Appel | salade

Romige paté van wilde eend    
Cranberry compote

Antipasti met olijvenbrood uit eigen keuken   
Parmaham | salami | olijvenbrood | artisjok | 
gemarineerde olijven 

Frietjes (voor twee personen)     

Stokbrood uit eigen keuken 
(voor twee personen)   
Kruidenboter | tapenade

Gemengde groene salade    
Croutons | citrus dressing

Paëlla    
Garnalen | chorizo | mossel  

Gemarineerde kipstukjes in satésaus    
Krokante uitjes | atjar | cassave kroepoek

Mini pita shoarma 
met onze beroemde knoflooksaus        
Shoarma (varken) | ijsbergsla 

Zachte mais tortilla met pulled chicken        
Geplukte kip | tomatensalsa

Mini calzone ‘chefs keuze’                          
Vraag onze bedieningsmedewerker 
naar de keuze van de chef

Hotdog gevuld met cheddar kaas en jalapeno 
pepers        
Pretzel broodje | chilli mayonaise | 
zoetzure rode kool 

Linguine pasta pesto   
Parmezaan | rucola | pijnboompitjes

Ei pannetje met spinazie en paddenstoelen        
Room | parmezaan 

Licht geroosterde verse zalm 
met kerriekool salade   
Soja lak | sesam

Gekarameliseerde robuuste worteltjes   
Honing | piment

Vegetarisch spiesje met geroosterde 
bloemkool en hummus        
Vegetarisch kipspiesje | hummus 

Biefstukpuntjes Argentijnse stijl   
Chimichurri | maïs

Gamba met oosterse noedelsalade    
Grote garnaal met kop | Japanse sesamsaus

Geroosterde kipsteak op een lente stampotje   
Stampotje rucola | piccalilly

Kibbeling met remouladesaus       
Remouladesaus | citroen

Cookie dough met smarties en slagroom     
Vers gedraaide koekjes deeg met de smaak 
van romig zandkoekje en kaneel

‘Snickerz’   
Chocolademousse | caramel saus | pinda crunch     

Stroopwafel ijs met stroopwafel kruimels   

Biologische belegen geitenkaas   
Appelstroop 

IJs van de maand    
Vraag onze bedieningsmedewerker naar 
de smaak van de maand

Smeuïge walnoot carrot cake    

Bastogne roomijs met bastogne poeder   

Beignet roodfruit   
Poedersuiker | frambozen saus

Strawberry cheesecake ijs   
Frambozen crunch 

Slagroomsoesjes met chocoladesaus   
Poedersuiker| chocoladesaus 

Spekkoek en spekkoekijs        

Vers fruit met geslagen room    

Cappuccino pannacotta        
Slagroom | koffieboontje

Carpaccio van rund   

Tomatensoepje   

Nacho’s met kaas uit de oven   

Stokbroodje met nutella    

Frietjes met mayonaise   

Poffertjes met poedersuiker   

Kip nuggets   

Gebakken biefstukpuntjes met kruidenboter   

Vissticks   

Bitterballen     

Shoarma met mini pitabroodje en knoflooksaus  
 

Snoepzakje   

Slagroom soesjes   

Kinder buenoijs    

Nutella ijs    

Vers fruit met slagroom

For the strong

Mocktails

After dinner drinks



Snow White   8,60
Geen sprookje maar wel een héle goede 
cocktail! Ketel One vodka l citroen l IPA bier

Gin Fizz   8,10
Een klassieker in een modern jasje. 
Tanqueray gin l St-Germain Elderflower l 
citroen l suiker l bruiswater

A Summer's Tale   6,10
Denk aan die warme, zomerse, zwoele, 
Spaanse nachten. Belsazar rose vermouth l 
citroen l suiker l bruiswater

Mojito    8,60
Wereldwijd één van de meest gedronken cocktails. 
Moeten we er nog meer bij vertellen? Bacardi carta 
oro l limoen l munt l suiker l 
bruiswater

Daiquiri   6,10
Dit is het drankje waarvoor beroemde 
Amerikaanse schrijvers, filmsterren en 
muzikanten tijdens de drooglegging naar 
Cuba reisden. Wij snappen wel waarom ;) 
Bacardi añejo cuatro l limoen l suiker

Paloma   8,20
Taco’s, Nacho’s, Lucha Libre en Paloma’s. 
Dit is Mexicaans erfgoed! Corralejo blanco 
tequila l limoen l Thomas Henry Grapefruit soda

Cosmopolitan 2.0   9,40
Iets wat goed is, kan altijd beter! Probeer maar.. 
Ketel One vodka l Dekuyper triple sec l limoen l 
suiker l cranberry sap l prosecco

Pornstar Martini   7,90
De beroemde bartender Douglas Ankrah kreeg 
na het bezoek van een club in Zuid-Afrika inspiratie 
voor een nieuw recept.. En dit werd meteen een 
wereldwijde hit! Ketel one vodka met vanille l 
vanille siroop l passie vrucht purée l eiwit

Razz Mojito    8,90
Een fruitige variatie. Bacardi razz l frambozen l 
limoen l munt l suiker

The STARS colada    10,25
Dit is de echte ster van de avond! Jij ook, na 
een paar van deze ;) 
Bacardi 8 años l DeKuyper Banana l mango 
purée l cocos siroop l room

El Mare y Sol   7,80
Deze frisse, licht zoete cocktail neemt je zo 
mee van de Vesting naar de Costa del Sol. 
Gin Mare l aardbei l basilicum l citroen l 
chili siroop

  

Negroni   9,90
Wij geloven er heilig in dat je deze klassieke 
cocktail bij een pizza moet drinken! 
Tanqueray gin l Campari l Martini rubino

Old Fashioned   7,80
Jazz muzikanten, sigaren en kaarslicht die de bar 
verlicht.. Anything else, mr. Draper? 
Jim Beam whisky l suiker l angostura bitters l 
sinaasappelschil

Moscow Mule   8,90
Deze is zo goed.. je drinkt er makkelijk tien weg. 
Maar probeer dat maar niet. Of toch wel? 
Ketel one vodka l limoen l gember bier

Whisky Sour   7,80
Als je denkt dat goede whisky niet in een 
cocktail thuis hoort, zou je deze is moeten 
proberen! Jim Beam whisky l limoen l 
suiker l eiwit

Espresso Martini   9,60
Dit is het perfecte drankje na het diner. 
Espresso, lekker voor het na eten en vodka 
om de avond echt eens goed te beginnen. 
Ketel One vodka l Kahlúa l espresso l vanille siroop

Nutorious Sour   7,80
Hier kan bijna geen dessert tegen op. Als je wilt
kun je er een lepeltje bij krijgen;) Frangelico l 
Mandarine Napoleon l citroen l suiker l eiwit

Sgroppino   9,80
Romig, fris en zacht. 3 uitersten die perfect 
samen gaan in deze cocktail. Italiaans recept, 
dus het moet wel lekker zijn. 
Ketel One vodka l room l citroen sorbet l prosecco

for the ones who don’t drink, are too young, 
or for the heroes who have to drive  

No Gin & Tonic   4,90
Een alcoholvrije Gin & Tonic. 
Ja het bestaat echt. En is nog lekker ook! 
Seedlip l Thomas Henry elderflower tonic

Med vibes   5,40
Wie zegt dat alleen cocktails met alcohol 
lekker mogen zijn? 
Aardbei l Basilicum l chili siroop l ginger ale

Virgin Pornstar Martini   6,20
Een virgin pornstar.. Het blijft een raadsel. 
Ananassap l passievrucht l vanille siroop

Virgin Mojito   5,40
De alcoholvrije variant.
Limoen l munt l suiker l ginger ale

Pasqualini ice   4,95
De lekkerste ice coffee van Hellevoetsluis

Pistacchio nuts   6,25
Ice coffee met pistasche siroop en slagroom

Caramello sweet   6,25
Ice coffee met caramel siroop en slagroom

Wiener melange   6,80
De klassieker met pasqualini espresso l 
callebaut pure chocolade l slagroom 

Caramel stroopwafel   6,60
Voor de caramel lovers... pasqualini espresso l 
stroopwafel kruim l caramel siroop l slagroom

Specu-latte   6,60
Koffie leutjes opgelet... pasqualini espresso, 
speculoos siroop en slagroom

Verse muntthee   2,90

Verse gember limoen thee   3,15

De sterren van Stars   2,45
Heerlijke fruitthee met aardbeien, kersen 
en rozenblaadjes 

Tuin van de vesting   2,45
Zachte bloementhee van gele rozenblaadjes 
en blauwe korenbloemen  

Groene thee   2,45

Rooiebos thee   2,45

Earl grey thee   2,45

Pure chocolate    3,95

Smooth milk    3,95

Warm white   3,95

Crazy pink    4,10

Heineken Pils   v.a. 2,50
Nederlands meest gedronken pils 
in de maten 0,25 l 0,35 l 0,5 l 1,5 l

Paulaner Hefe Weissbier   4,85
Duits witbier uit Muchen 0,5 l

Brand Session IPA   2,95
India Pale Ale dat zich kenmerkt 
door exotische aroma’s 0,25 l

Ouwetoeter Sterke Blonde   4,85
Een stevig Oudenhoorns blond bier van hoge 
gisting, vol van smaak en een frisse droge 
afdronk.

Ouwetoeter Eigen Weizen   4,85
Een weizenbier op traditionele wijze gebrouwen 
met gerstemout en tarwemout, waardoor het 
een heerlijke frisse dorstlesser is.

Solaes 8 gemeten   5,95
Double Indian Pale Ale van Goeree -Overflakkee 
is een kruidig bier met een pittig karakter

Via Dei Birrai 32 nebra   16,95
Italiaans amberkleurige bier om samen van te 
genieten. Biedt zachte aroma's van witte 
bloemen, karamel en een lichte kruidigheid 0,75 l 

Hertog Jan - pilsener    3,15

Wieckse witte - witbier   3,15

Palm - amberbier    3,00

Duvel - speciaal bier   4,10

Leffe Blond - blond abdijbier   4,10

Westmalle dubbel - donker trappistenbier   4,10

Westmalle tripel - blond trappistenbier   4,45

Corona - Mexicaans bier   4,75

Desperados - Mexicaans bier   4,75

Amstel radler - pilsener met citroenwater   3,00

Wieckse rose - fruitig rosebier   3,40

Apple bandit - traditioneel cider   3,15

Jillz red - appelcider met roodfruit   3,15

Heineken 0.0 - pilsener   2,95

Amstel radler 0.0 - 
pilsener met citroenwater   2,95

Jillz 0.0 - appelcider   2,95

Tarani Sauvignon Blanc Wit, Frankrijk  
Fris met intense smaken van citrus, 
meloen en exotisch fruit
glas 3,25 fles 75cl 12,95 

Bereich Bernkastel zoete wijn, Duitsland
Heerlijk frisse smaak met 
fruitig karakter
glas 3,10 fles 75cl 15,50 

Misty Cove sauvignon blanc, Nieuw-Zeeland
Vol en sappig van kruisbessen, 
verse kruiden en meloen
glas 5,25 fles 75cl 20,95 

Pago de Cirsus Chardonnay, Spanje
Fris met een intense fruitig bouguet 
glas 5,25 fles 75cl 20,95
 

Tarani Malbec, Frankrijk 
Zwoele en zachte wijn 
vol met tonen van rijp fruit
glas 3,25 fles 75cl 12,95 

Lunatico Primitivo Puglia, Italië
Intense aroma's van rood fruit 
en kruiden 
glas 4,50 fles 75cl 17,95 

Tarani Gamay Rosé, Frankrijk
Sappig en sprankelend met aardbeitjes, 
frambozen en  rode besjes
glas 3,25 fles 1l 12,95
 
Rosé Chic, Frankrijk 75cl 18,50
Fris met tonen van rood fruit, citrus 
en rode snoepjes

La Gioiosa Prosecco, Italië 20cl 5,25
Frisheid van wit fruit en citrus

Prosecco Spumante 1908, Italië 75cl 18,50
Het bouquet is fris, bloemig en licht aromatisch

Strawberry Bobby's  9,90
Bobby's l Aardbeien l Munt l Elderflower Tonic

Hendrick's Buck 10,90
Hendricks l Ginger Beer l Limoen 

Blueberry Gin 8,90
Bombay Sapphire l Creme de Cassis l 
Indian Tonic l Bosbessen

Celery Gin  10,60
Rutte Celery l Indian Tonic l Selderij

Aperol Spritz  8,90
Aperol l Prosecco l Soda

Fizzy Peachtree 6,90
Peachtree l Limoen l Soda

Dutch Lemonade 7,90
Old Simon l Limoen l Soda

Thomas Henry Ginger Beer 3,65
Sterk en verrassend pittig door meer gember

Thomas Henry Ginger Ale 3,45
Licht pittig met een volle gember smaak

Thomas Henry Elderflower Tonic 3,45
Fruitige vlierbloesem met een zachte 
bitterheid

Thomas Henry Grapefruit 3,45
Heerlijke grapefruit waarbij zoet en zuur 
perfect in balans zijn

Nacho's met kaas uit de oven 4,45
Met tomatensalsa, guacamole en 
crème frâiche

Stokbrood kruidenboter 6,95
Met brood uit eigen keuken en tapenade

Portie bittergarnituur 7,25
Met mayonaise en ketchup
12 stuks

Portie bitterballen 7,65
Met zachte mosterd
12 stuks

Krokante kibbeling  5,90
Met remouladesaus
6 stuks

Hoeksche zeezout chips   3,95
Met chili mayonaisedip
 
Inktvisringen 7,25
Met citroen mayonaise
12 stuks

Appeltaart met slagroom 1,95 

Borromea   10,45
Tomatensaus l kaasmix l parmaham l oregano

Salami   10,45
Tomatensaus l kaasmix l salami l oregano

Romana   10,55
Tomatensaus l kaasmix l parmaham l 
champignons l oregano

Calabrese   10,65
Tomatensaus l kaasmix l parmaham l ei l 
oregano

Carbonara   10,65
Tomatensaus l kaasmix l gerookte spekreepjes l 
ei l oregano

Capricciosa   11,15
Tomatensaus l kaasmix l parmaham l 
champignons l ei l oregano

Hawaï   10,55
Tomatensaus l kaasmix l ham l stukjes ananas

Pepperoni   11,15
Tomatensaus l kaasmix l pepperoni (rundvlees) l 
paprika

Bolognese   10,95
Tomatensaus l kaasmix l gekruide gehakt 
(rundvlees)

Mexicana   11,15
Tomatensaus l kaasmix l Mexicaanse kip l 
maïs l paprika

Shoarma   10,95
Tomatensaus l kaasmix l shoarma van het spit 
(varkensvlees) l knoflooksaus

Vesuvio   11,45
Tomatensaus l kaasmix l gekruide gehakt 
(rundvlees) l champignons l Spaanse pepers

Spinaci   11,15
Tomatensaus l kaasmix l spinazi l spek l ei l ui

Quattro stagioni   11,95
Tomatensaus l kaasmix l parmaham l salami l 
paprika l ui l champignons l olijven l artisjok l 
oregano

Carne   12,65
Tomatensaus l kaasmix l salami l shoarma 
van het spit (varkensvlees) l gekruide gehakt 
(rundvlees)

Napolitana   10,25
Tomatensaus, kaasmix en ansjovis

Siciliana   11,25
Tomatensaus l kaasmix l ansjovis l kappertjes l 
olijven

Tonno   11,95
Tomatensaus l kaasmix l tonijn l ui

Marinara   12,60
Tomatensaus l kaasmix l gekruide marinade 
van mosselen, garnalen en tonijn

Mega kip bol   11,95
Pizzabol gevuld met kaasmix l mexicaanse kip l 
cocktailsaus

Mega shoarma bol   11,45
Pizzabol gevuld met shoarma van het spit 
(varkensvlees) l knoflooksaus

Calzone   11,95
Pizzabol gevuld met kaasmix l paprika l ui l 
champignons l parmaham l salami l 
artisjok l olijven

Margherita   9,20
Tomatensaus l kaasmix l oregano

Cipolle   9,25
Tomatensaus l kaasmix l ui l oregano

Con funghi   9,65
Tomatensaus l kaasmix l champignons l 
oregano

Paprika   9,65
Tomatensaus l kaasmix l paprika l ui l 
oregano

Francavilla   9,95
Tomatensaus l kaasmix l verse knoflook l 
verse tomaat l oregano

Vegetale   10,65
Tomatensaus l kaasmix l paprika l ui l 
champignons l olijven l artisjokken l oregano

Gorgonzola   10,65
Tomatensaus l kaasmix l gorgonzola

Quattro formaggi   11,65
Tomatensaus l jonge kaas l mozzarella l 
gorgonzola l provelone

Carpaccio van rund  
Parmezaan | gepofte kaantjes | pesto

Vitello tonato   
Kalfsvlees | tonijnmayonaise 

Caesar salade        
Romaanse sla | ei | parmezaan 

Bruschetta caprese   
Mozzarella | gepofte tomaatjes | basilicum 

Frisse watermeloen salade met romige feta    
Gedroogde zwarte olijven | mint

Nachos uit de oven met een frisse tomatensalsa      
Guacamole | crème fraîche

Handgemaakte empanada gevuld 
met rundergehakt        
Gevuld gefrituurd pasteitje | chilli dip 

Pappadum met gerookte zalm        
Dunne indiaanse cracker | citroen crème

Ambachtelijke spinazie & kaas kroketje   
Verse spinazie salade | walnoten

Geurige kokos curry soep        
Cassave kroepoek 

Zachte geitenkaas 
met een bieten parelcouscous   
Geitenkaas | pompoenpitjes

Gerookte makreel rillette         
Appel | salade

Romige paté van wilde eend    
Cranberry compote

Antipasti met olijvenbrood uit eigen keuken   
Parmaham | salami | olijvenbrood | artisjok | 
gemarineerde olijven 

Frietjes (voor twee personen)     

Stokbrood uit eigen keuken 
(voor twee personen)   
Kruidenboter | tapenade

Gemengde groene salade    
Croutons | citrus dressing

Paëlla    
Garnalen | chorizo | mossel  

Gemarineerde kipstukjes in satésaus    
Krokante uitjes | atjar | cassave kroepoek

Mini pita shoarma 
met onze beroemde knoflooksaus        
Shoarma (varken) | ijsbergsla 

Zachte mais tortilla met pulled chicken        
Geplukte kip | tomatensalsa

Mini calzone ‘chefs keuze’                          
Vraag onze bedieningsmedewerker 
naar de keuze van de chef

Hotdog gevuld met cheddar kaas en jalapeno 
pepers        
Pretzel broodje | chilli mayonaise | 
zoetzure rode kool 

Linguine pasta pesto   
Parmezaan | rucola | pijnboompitjes

Ei pannetje met spinazie en paddenstoelen        
Room | parmezaan 

Licht geroosterde verse zalm 
met kerriekool salade   
Soja lak | sesam

Gekarameliseerde robuuste worteltjes   
Honing | piment

Vegetarisch spiesje met geroosterde 
bloemkool en hummus        
Vegetarisch kipspiesje | hummus 

Biefstukpuntjes Argentijnse stijl   
Chimichurri | maïs

Gamba met oosterse noedelsalade    
Grote garnaal met kop | Japanse sesamsaus

Geroosterde kipsteak op een lente stampotje   
Stampotje rucola | piccalilly

Kibbeling met remouladesaus       
Remouladesaus | citroen

Cookie dough met smarties en slagroom     
Vers gedraaide koekjes deeg met de smaak 
van romig zandkoekje en kaneel

‘Snickerz’   
Chocolademousse | caramel saus | pinda crunch     

Stroopwafel ijs met stroopwafel kruimels   

Biologische belegen geitenkaas   
Appelstroop 

IJs van de maand    
Vraag onze bedieningsmedewerker naar 
de smaak van de maand

Smeuïge walnoot carrot cake    

Bastogne roomijs met bastogne poeder   

Beignet roodfruit   
Poedersuiker | frambozen saus

Strawberry cheesecake ijs   
Frambozen crunch 

Slagroomsoesjes met chocoladesaus   
Poedersuiker| chocoladesaus 

Spekkoek en spekkoekijs        

Vers fruit met geslagen room    

Cappuccino pannacotta        
Slagroom | koffieboontje

Carpaccio van rund   

Tomatensoepje   

Nacho’s met kaas uit de oven   

Stokbroodje met nutella    

Frietjes met mayonaise   

Poffertjes met poedersuiker   

Kip nuggets   

Gebakken biefstukpuntjes met kruidenboter   

Vissticks   

Bitterballen     

Shoarma met mini pitabroodje en knoflooksaus  
 

Snoepzakje   

Slagroom soesjes   

Kinder buenoijs    

Nutella ijs    

Vers fruit met slagroom

Mocktails

Ice coffee

Special espresso

Authentieke thee

Warme chocolade



Snow White   8,60
Geen sprookje maar wel een héle goede 
cocktail! Ketel One vodka l citroen l IPA bier

Gin Fizz   8,10
Een klassieker in een modern jasje. 
Tanqueray gin l St-Germain Elderflower l 
citroen l suiker l bruiswater

A Summer's Tale   6,10
Denk aan die warme, zomerse, zwoele, 
Spaanse nachten. Belsazar rose vermouth l 
citroen l suiker l bruiswater

Mojito    8,60
Wereldwijd één van de meest gedronken cocktails. 
Moeten we er nog meer bij vertellen? Bacardi carta 
oro l limoen l munt l suiker l 
bruiswater

Daiquiri   6,10
Dit is het drankje waarvoor beroemde 
Amerikaanse schrijvers, filmsterren en 
muzikanten tijdens de drooglegging naar 
Cuba reisden. Wij snappen wel waarom ;) 
Bacardi añejo cuatro l limoen l suiker

Paloma   8,20
Taco’s, Nacho’s, Lucha Libre en Paloma’s. 
Dit is Mexicaans erfgoed! Corralejo blanco 
tequila l limoen l Thomas Henry Grapefruit soda

Cosmopolitan 2.0   9,40
Iets wat goed is, kan altijd beter! Probeer maar.. 
Ketel One vodka l Dekuyper triple sec l limoen l 
suiker l cranberry sap l prosecco

Pornstar Martini   7,90
De beroemde bartender Douglas Ankrah kreeg 
na het bezoek van een club in Zuid-Afrika inspiratie 
voor een nieuw recept.. En dit werd meteen een 
wereldwijde hit! Ketel one vodka met vanille l 
vanille siroop l passie vrucht purée l eiwit

Razz Mojito    8,90
Een fruitige variatie. Bacardi razz l frambozen l 
limoen l munt l suiker

The STARS colada    10,25
Dit is de echte ster van de avond! Jij ook, na 
een paar van deze ;) 
Bacardi 8 años l DeKuyper Banana l mango 
purée l cocos siroop l room

El Mare y Sol   7,80
Deze frisse, licht zoete cocktail neemt je zo 
mee van de Vesting naar de Costa del Sol. 
Gin Mare l aardbei l basilicum l citroen l 
chili siroop

  

Negroni   9,90
Wij geloven er heilig in dat je deze klassieke 
cocktail bij een pizza moet drinken! 
Tanqueray gin l Campari l Martini rubino

Old Fashioned   7,80
Jazz muzikanten, sigaren en kaarslicht die de bar 
verlicht.. Anything else, mr. Draper? 
Jim Beam whisky l suiker l angostura bitters l 
sinaasappelschil

Moscow Mule   8,90
Deze is zo goed.. je drinkt er makkelijk tien weg. 
Maar probeer dat maar niet. Of toch wel? 
Ketel one vodka l limoen l gember bier

Whisky Sour   7,80
Als je denkt dat goede whisky niet in een 
cocktail thuis hoort, zou je deze is moeten 
proberen! Jim Beam whisky l limoen l 
suiker l eiwit

Espresso Martini   9,60
Dit is het perfecte drankje na het diner. 
Espresso, lekker voor het na eten en vodka 
om de avond echt eens goed te beginnen. 
Ketel One vodka l Kahlúa l espresso l vanille siroop

Nutorious Sour   7,80
Hier kan bijna geen dessert tegen op. Als je wilt
kun je er een lepeltje bij krijgen;) Frangelico l 
Mandarine Napoleon l citroen l suiker l eiwit

Sgroppino   9,80
Romig, fris en zacht. 3 uitersten die perfect 
samen gaan in deze cocktail. Italiaans recept, 
dus het moet wel lekker zijn. 
Ketel One vodka l room l citroen sorbet l prosecco

for the ones who don’t drink, are too young, 
or for the heroes who have to drive  

No Gin & Tonic   4,90
Een alcoholvrije Gin & Tonic. 
Ja het bestaat echt. En is nog lekker ook! 
Seedlip l Thomas Henry elderflower tonic

Med vibes   5,40
Wie zegt dat alleen cocktails met alcohol 
lekker mogen zijn? 
Aardbei l Basilicum l chili siroop l ginger ale

Virgin Pornstar Martini   6,20
Een virgin pornstar.. Het blijft een raadsel. 
Ananassap l passievrucht l vanille siroop

Virgin Mojito   5,40
De alcoholvrije variant.
Limoen l munt l suiker l ginger ale

Pasqualini ice   4,95
De lekkerste ice coffee van Hellevoetsluis

Pistacchio nuts   6,25
Ice coffee met pistasche siroop en slagroom

Caramello sweet   6,25
Ice coffee met caramel siroop en slagroom

Wiener melange   6,80
De klassieker met pasqualini espresso l 
callebaut pure chocolade l slagroom 

Caramel stroopwafel   6,60
Voor de caramel lovers... pasqualini espresso l 
stroopwafel kruim l caramel siroop l slagroom

Specu-latte   6,60
Koffie leutjes opgelet... pasqualini espresso, 
speculoos siroop en slagroom

Verse muntthee   2,90

Verse gember limoen thee   3,15

De sterren van Stars   2,45
Heerlijke fruitthee met aardbeien, kersen 
en rozenblaadjes 

Tuin van de vesting   2,45
Zachte bloementhee van gele rozenblaadjes 
en blauwe korenbloemen  

Groene thee   2,45

Rooiebos thee   2,45

Earl grey thee   2,45

Pure chocolate    3,95

Smooth milk    3,95

Warm white   3,95

Crazy pink    4,10

Heineken Pils   v.a. 2,50
Nederlands meest gedronken pils 
in de maten 0,25 l 0,35 l 0,5 l 1,5 l

Paulaner Hefe Weissbier   4,85
Duits witbier uit Muchen 0,5 l

Brand Session IPA   2,95
India Pale Ale dat zich kenmerkt 
door exotische aroma’s 0,25 l

Ouwetoeter Sterke Blonde   4,85
Een stevig Oudenhoorns blond bier van hoge 
gisting, vol van smaak en een frisse droge 
afdronk.

Ouwetoeter Eigen Weizen   4,85
Een weizenbier op traditionele wijze gebrouwen 
met gerstemout en tarwemout, waardoor het 
een heerlijke frisse dorstlesser is.

Solaes 8 gemeten   5,95
Double Indian Pale Ale van Goeree -Overflakkee 
is een kruidig bier met een pittig karakter

Via Dei Birrai 32 nebra   16,95
Italiaans amberkleurige bier om samen van te 
genieten. Biedt zachte aroma's van witte 
bloemen, karamel en een lichte kruidigheid 0,75 l 

Hertog Jan - pilsener    3,15

Wieckse witte - witbier   3,15

Palm - amberbier    3,00

Duvel - speciaal bier   4,10

Leffe Blond - blond abdijbier   4,10

Westmalle dubbel - donker trappistenbier   4,10

Westmalle tripel - blond trappistenbier   4,45

Corona - Mexicaans bier   4,75

Desperados - Mexicaans bier   4,75

Amstel radler - pilsener met citroenwater   3,00

Wieckse rose - fruitig rosebier   3,40

Apple bandit - traditioneel cider   3,15

Jillz red - appelcider met roodfruit   3,15

Heineken 0.0 - pilsener   2,95

Amstel radler 0.0 - 
pilsener met citroenwater   2,95

Jillz 0.0 - appelcider   2,95

Tarani Sauvignon Blanc Wit, Frankrijk  
Fris met intense smaken van citrus, 
meloen en exotisch fruit
glas 3,25 fles 75cl 12,95 

Bereich Bernkastel zoete wijn, Duitsland
Heerlijk frisse smaak met 
fruitig karakter
glas 3,10 fles 75cl 15,50 

Misty Cove sauvignon blanc, Nieuw-Zeeland
Vol en sappig van kruisbessen, 
verse kruiden en meloen
glas 5,25 fles 75cl 20,95 

Pago de Cirsus Chardonnay, Spanje
Fris met een intense fruitig bouguet 
glas 5,25 fles 75cl 20,95
 

Tarani Malbec, Frankrijk 
Zwoele en zachte wijn 
vol met tonen van rijp fruit
glas 3,25 fles 75cl 12,95 

Lunatico Primitivo Puglia, Italië
Intense aroma's van rood fruit 
en kruiden 
glas 4,50 fles 75cl 17,95 

Tarani Gamay Rosé, Frankrijk
Sappig en sprankelend met aardbeitjes, 
frambozen en  rode besjes
glas 3,25 fles 1l 12,95
 
Rosé Chic, Frankrijk 75cl 18,50
Fris met tonen van rood fruit, citrus 
en rode snoepjes

La Gioiosa Prosecco, Italië 20cl 5,25
Frisheid van wit fruit en citrus

Prosecco Spumante 1908, Italië 75cl 18,50
Het bouquet is fris, bloemig en licht aromatisch

Strawberry Bobby's  9,90
Bobby's l Aardbeien l Munt l Elderflower Tonic

Hendrick's Buck 10,90
Hendricks l Ginger Beer l Limoen 

Blueberry Gin 8,90
Bombay Sapphire l Creme de Cassis l 
Indian Tonic l Bosbessen

Celery Gin  10,60
Rutte Celery l Indian Tonic l Selderij

Aperol Spritz  8,90
Aperol l Prosecco l Soda

Fizzy Peachtree 6,90
Peachtree l Limoen l Soda

Dutch Lemonade 7,90
Old Simon l Limoen l Soda

Thomas Henry Ginger Beer 3,65
Sterk en verrassend pittig door meer gember

Thomas Henry Ginger Ale 3,45
Licht pittig met een volle gember smaak

Thomas Henry Elderflower Tonic 3,45
Fruitige vlierbloesem met een zachte 
bitterheid

Thomas Henry Grapefruit 3,45
Heerlijke grapefruit waarbij zoet en zuur 
perfect in balans zijn

Nacho's met kaas uit de oven 4,45
Met tomatensalsa, guacamole en 
crème frâiche

Stokbrood kruidenboter 6,95
Met brood uit eigen keuken en tapenade

Portie bittergarnituur 7,25
Met mayonaise en ketchup
12 stuks

Portie bitterballen 7,65
Met zachte mosterd
12 stuks

Krokante kibbeling  5,90
Met remouladesaus
6 stuks

Hoeksche zeezout chips   3,95
Met chili mayonaisedip
 
Inktvisringen 7,25
Met citroen mayonaise
12 stuks

Appeltaart met slagroom 1,95 

Borromea   10,45
Tomatensaus l kaasmix l parmaham l oregano

Salami   10,45
Tomatensaus l kaasmix l salami l oregano

Romana   10,55
Tomatensaus l kaasmix l parmaham l 
champignons l oregano

Calabrese   10,65
Tomatensaus l kaasmix l parmaham l ei l 
oregano

Carbonara   10,65
Tomatensaus l kaasmix l gerookte spekreepjes l 
ei l oregano

Capricciosa   11,15
Tomatensaus l kaasmix l parmaham l 
champignons l ei l oregano

Hawaï   10,55
Tomatensaus l kaasmix l ham l stukjes ananas

Pepperoni   11,15
Tomatensaus l kaasmix l pepperoni (rundvlees) l 
paprika

Bolognese   10,95
Tomatensaus l kaasmix l gekruide gehakt 
(rundvlees)

Mexicana   11,15
Tomatensaus l kaasmix l Mexicaanse kip l 
maïs l paprika

Shoarma   10,95
Tomatensaus l kaasmix l shoarma van het spit 
(varkensvlees) l knoflooksaus

Vesuvio   11,45
Tomatensaus l kaasmix l gekruide gehakt 
(rundvlees) l champignons l Spaanse pepers

Spinaci   11,15
Tomatensaus l kaasmix l spinazi l spek l ei l ui

Quattro stagioni   11,95
Tomatensaus l kaasmix l parmaham l salami l 
paprika l ui l champignons l olijven l artisjok l 
oregano

Carne   12,65
Tomatensaus l kaasmix l salami l shoarma 
van het spit (varkensvlees) l gekruide gehakt 
(rundvlees)

Napolitana   10,25
Tomatensaus, kaasmix en ansjovis

Siciliana   11,25
Tomatensaus l kaasmix l ansjovis l kappertjes l 
olijven

Tonno   11,95
Tomatensaus l kaasmix l tonijn l ui

Marinara   12,60
Tomatensaus l kaasmix l gekruide marinade 
van mosselen, garnalen en tonijn

Mega kip bol   11,95
Pizzabol gevuld met kaasmix l mexicaanse kip l 
cocktailsaus

Mega shoarma bol   11,45
Pizzabol gevuld met shoarma van het spit 
(varkensvlees) l knoflooksaus

Calzone   11,95
Pizzabol gevuld met kaasmix l paprika l ui l 
champignons l parmaham l salami l 
artisjok l olijven

Margherita   9,20
Tomatensaus l kaasmix l oregano

Cipolle   9,25
Tomatensaus l kaasmix l ui l oregano

Con funghi   9,65
Tomatensaus l kaasmix l champignons l 
oregano

Paprika   9,65
Tomatensaus l kaasmix l paprika l ui l 
oregano

Francavilla   9,95
Tomatensaus l kaasmix l verse knoflook l 
verse tomaat l oregano

Vegetale   10,65
Tomatensaus l kaasmix l paprika l ui l 
champignons l olijven l artisjokken l oregano

Gorgonzola   10,65
Tomatensaus l kaasmix l gorgonzola

Quattro formaggi   11,65
Tomatensaus l jonge kaas l mozzarella l 
gorgonzola l provelone

Carpaccio van rund  
Parmezaan | gepofte kaantjes | pesto

Vitello tonato   
Kalfsvlees | tonijnmayonaise 

Caesar salade        
Romaanse sla | ei | parmezaan 

Bruschetta caprese   
Mozzarella | gepofte tomaatjes | basilicum 

Frisse watermeloen salade met romige feta    
Gedroogde zwarte olijven | mint

Nachos uit de oven met een frisse tomatensalsa      
Guacamole | crème fraîche

Handgemaakte empanada gevuld 
met rundergehakt        
Gevuld gefrituurd pasteitje | chilli dip 

Pappadum met gerookte zalm        
Dunne indiaanse cracker | citroen crème

Ambachtelijke spinazie & kaas kroketje   
Verse spinazie salade | walnoten

Geurige kokos curry soep        
Cassave kroepoek 

Zachte geitenkaas 
met een bieten parelcouscous   
Geitenkaas | pompoenpitjes

Gerookte makreel rillette         
Appel | salade

Romige paté van wilde eend    
Cranberry compote

Antipasti met olijvenbrood uit eigen keuken   
Parmaham | salami | olijvenbrood | artisjok | 
gemarineerde olijven 

Frietjes (voor twee personen)     

Stokbrood uit eigen keuken 
(voor twee personen)   
Kruidenboter | tapenade

Gemengde groene salade    
Croutons | citrus dressing

Paëlla    
Garnalen | chorizo | mossel  

Gemarineerde kipstukjes in satésaus    
Krokante uitjes | atjar | cassave kroepoek

Mini pita shoarma 
met onze beroemde knoflooksaus        
Shoarma (varken) | ijsbergsla 

Zachte mais tortilla met pulled chicken        
Geplukte kip | tomatensalsa

Mini calzone ‘chefs keuze’                          
Vraag onze bedieningsmedewerker 
naar de keuze van de chef

Hotdog gevuld met cheddar kaas en jalapeno 
pepers        
Pretzel broodje | chilli mayonaise | 
zoetzure rode kool 

Linguine pasta pesto   
Parmezaan | rucola | pijnboompitjes

Ei pannetje met spinazie en paddenstoelen        
Room | parmezaan 

Licht geroosterde verse zalm 
met kerriekool salade   
Soja lak | sesam

Gekarameliseerde robuuste worteltjes   
Honing | piment

Vegetarisch spiesje met geroosterde 
bloemkool en hummus        
Vegetarisch kipspiesje | hummus 

Biefstukpuntjes Argentijnse stijl   
Chimichurri | maïs

Gamba met oosterse noedelsalade    
Grote garnaal met kop | Japanse sesamsaus

Geroosterde kipsteak op een lente stampotje   
Stampotje rucola | piccalilly

Kibbeling met remouladesaus       
Remouladesaus | citroen

Cookie dough met smarties en slagroom     
Vers gedraaide koekjes deeg met de smaak 
van romig zandkoekje en kaneel

‘Snickerz’   
Chocolademousse | caramel saus | pinda crunch     

Stroopwafel ijs met stroopwafel kruimels   

Biologische belegen geitenkaas   
Appelstroop 

IJs van de maand    
Vraag onze bedieningsmedewerker naar 
de smaak van de maand

Smeuïge walnoot carrot cake    

Bastogne roomijs met bastogne poeder   

Beignet roodfruit   
Poedersuiker | frambozen saus

Strawberry cheesecake ijs   
Frambozen crunch 

Slagroomsoesjes met chocoladesaus   
Poedersuiker| chocoladesaus 

Spekkoek en spekkoekijs        

Vers fruit met geslagen room    

Cappuccino pannacotta        
Slagroom | koffieboontje

Carpaccio van rund   

Tomatensoepje   

Nacho’s met kaas uit de oven   

Stokbroodje met nutella    

Frietjes met mayonaise   

Poffertjes met poedersuiker   

Kip nuggets   

Gebakken biefstukpuntjes met kruidenboter   

Vissticks   

Bitterballen     

Shoarma met mini pitabroodje en knoflooksaus  
 

Snoepzakje   

Slagroom soesjes   

Kinder buenoijs    

Nutella ijs    

Vers fruit met slagroom

Tapbier

Speciaalbier

Bieren



Snow White   8,60
Geen sprookje maar wel een héle goede 
cocktail! Ketel One vodka l citroen l IPA bier

Gin Fizz   8,10
Een klassieker in een modern jasje. 
Tanqueray gin l St-Germain Elderflower l 
citroen l suiker l bruiswater

A Summer's Tale   6,10
Denk aan die warme, zomerse, zwoele, 
Spaanse nachten. Belsazar rose vermouth l 
citroen l suiker l bruiswater

Mojito    8,60
Wereldwijd één van de meest gedronken cocktails. 
Moeten we er nog meer bij vertellen? Bacardi carta 
oro l limoen l munt l suiker l 
bruiswater

Daiquiri   6,10
Dit is het drankje waarvoor beroemde 
Amerikaanse schrijvers, filmsterren en 
muzikanten tijdens de drooglegging naar 
Cuba reisden. Wij snappen wel waarom ;) 
Bacardi añejo cuatro l limoen l suiker

Paloma   8,20
Taco’s, Nacho’s, Lucha Libre en Paloma’s. 
Dit is Mexicaans erfgoed! Corralejo blanco 
tequila l limoen l Thomas Henry Grapefruit soda

Cosmopolitan 2.0   9,40
Iets wat goed is, kan altijd beter! Probeer maar.. 
Ketel One vodka l Dekuyper triple sec l limoen l 
suiker l cranberry sap l prosecco

Pornstar Martini   7,90
De beroemde bartender Douglas Ankrah kreeg 
na het bezoek van een club in Zuid-Afrika inspiratie 
voor een nieuw recept.. En dit werd meteen een 
wereldwijde hit! Ketel one vodka met vanille l 
vanille siroop l passie vrucht purée l eiwit

Razz Mojito    8,90
Een fruitige variatie. Bacardi razz l frambozen l 
limoen l munt l suiker

The STARS colada    10,25
Dit is de echte ster van de avond! Jij ook, na 
een paar van deze ;) 
Bacardi 8 años l DeKuyper Banana l mango 
purée l cocos siroop l room

El Mare y Sol   7,80
Deze frisse, licht zoete cocktail neemt je zo 
mee van de Vesting naar de Costa del Sol. 
Gin Mare l aardbei l basilicum l citroen l 
chili siroop

  

Negroni   9,90
Wij geloven er heilig in dat je deze klassieke 
cocktail bij een pizza moet drinken! 
Tanqueray gin l Campari l Martini rubino

Old Fashioned   7,80
Jazz muzikanten, sigaren en kaarslicht die de bar 
verlicht.. Anything else, mr. Draper? 
Jim Beam whisky l suiker l angostura bitters l 
sinaasappelschil

Moscow Mule   8,90
Deze is zo goed.. je drinkt er makkelijk tien weg. 
Maar probeer dat maar niet. Of toch wel? 
Ketel one vodka l limoen l gember bier

Whisky Sour   7,80
Als je denkt dat goede whisky niet in een 
cocktail thuis hoort, zou je deze is moeten 
proberen! Jim Beam whisky l limoen l 
suiker l eiwit

Espresso Martini   9,60
Dit is het perfecte drankje na het diner. 
Espresso, lekker voor het na eten en vodka 
om de avond echt eens goed te beginnen. 
Ketel One vodka l Kahlúa l espresso l vanille siroop

Nutorious Sour   7,80
Hier kan bijna geen dessert tegen op. Als je wilt
kun je er een lepeltje bij krijgen;) Frangelico l 
Mandarine Napoleon l citroen l suiker l eiwit

Sgroppino   9,80
Romig, fris en zacht. 3 uitersten die perfect 
samen gaan in deze cocktail. Italiaans recept, 
dus het moet wel lekker zijn. 
Ketel One vodka l room l citroen sorbet l prosecco

for the ones who don’t drink, are too young, 
or for the heroes who have to drive  

No Gin & Tonic   4,90
Een alcoholvrije Gin & Tonic. 
Ja het bestaat echt. En is nog lekker ook! 
Seedlip l Thomas Henry elderflower tonic

Med vibes   5,40
Wie zegt dat alleen cocktails met alcohol 
lekker mogen zijn? 
Aardbei l Basilicum l chili siroop l ginger ale

Virgin Pornstar Martini   6,20
Een virgin pornstar.. Het blijft een raadsel. 
Ananassap l passievrucht l vanille siroop

Virgin Mojito   5,40
De alcoholvrije variant.
Limoen l munt l suiker l ginger ale

Pasqualini ice   4,95
De lekkerste ice coffee van Hellevoetsluis

Pistacchio nuts   6,25
Ice coffee met pistasche siroop en slagroom

Caramello sweet   6,25
Ice coffee met caramel siroop en slagroom

Wiener melange   6,80
De klassieker met pasqualini espresso l 
callebaut pure chocolade l slagroom 

Caramel stroopwafel   6,60
Voor de caramel lovers... pasqualini espresso l 
stroopwafel kruim l caramel siroop l slagroom

Specu-latte   6,60
Koffie leutjes opgelet... pasqualini espresso, 
speculoos siroop en slagroom

Verse muntthee   2,90

Verse gember limoen thee   3,15

De sterren van Stars   2,45
Heerlijke fruitthee met aardbeien, kersen 
en rozenblaadjes 

Tuin van de vesting   2,45
Zachte bloementhee van gele rozenblaadjes 
en blauwe korenbloemen  

Groene thee   2,45

Rooiebos thee   2,45

Earl grey thee   2,45

Pure chocolate    3,95

Smooth milk    3,95

Warm white   3,95

Crazy pink    4,10

Heineken Pils   v.a. 2,50
Nederlands meest gedronken pils 
in de maten 0,25 l 0,35 l 0,5 l 1,5 l

Paulaner Hefe Weissbier   4,85
Duits witbier uit Muchen 0,5 l

Brand Session IPA   2,95
India Pale Ale dat zich kenmerkt 
door exotische aroma’s 0,25 l

Ouwetoeter Sterke Blonde   4,85
Een stevig Oudenhoorns blond bier van hoge 
gisting, vol van smaak en een frisse droge 
afdronk.

Ouwetoeter Eigen Weizen   4,85
Een weizenbier op traditionele wijze gebrouwen 
met gerstemout en tarwemout, waardoor het 
een heerlijke frisse dorstlesser is.

Solaes 8 gemeten   5,95
Double Indian Pale Ale van Goeree -Overflakkee 
is een kruidig bier met een pittig karakter

Via Dei Birrai 32 nebra   16,95
Italiaans amberkleurige bier om samen van te 
genieten. Biedt zachte aroma's van witte 
bloemen, karamel en een lichte kruidigheid 0,75 l 

Hertog Jan - pilsener    3,15

Wieckse witte - witbier   3,15

Palm - amberbier    3,00

Duvel - speciaal bier   4,10

Leffe Blond - blond abdijbier   4,10

Westmalle dubbel - donker trappistenbier   4,10

Westmalle tripel - blond trappistenbier   4,45

Corona - Mexicaans bier   4,75

Desperados - Mexicaans bier   4,75

Amstel radler - pilsener met citroenwater   3,00

Wieckse rose - fruitig rosebier   3,40

Apple bandit - traditioneel cider   3,15

Jillz red - appelcider met roodfruit   3,15

Heineken 0.0 - pilsener   2,95

Amstel radler 0.0 - 
pilsener met citroenwater   2,95

Jillz 0.0 - appelcider   2,95

Tarani Sauvignon Blanc Wit, Frankrijk  
Fris met intense smaken van citrus, 
meloen en exotisch fruit
glas 3,25 fles 75cl 12,95 

Bereich Bernkastel zoete wijn, Duitsland
Heerlijk frisse smaak met 
fruitig karakter
glas 3,10 fles 75cl 15,50 

Misty Cove sauvignon blanc, Nieuw-Zeeland
Vol en sappig van kruisbessen, 
verse kruiden en meloen
glas 5,25 fles 75cl 20,95 

Pago de Cirsus Chardonnay, Spanje
Fris met een intense fruitig bouguet 
glas 5,25 fles 75cl 20,95
 

Tarani Malbec, Frankrijk 
Zwoele en zachte wijn 
vol met tonen van rijp fruit
glas 3,25 fles 75cl 12,95 

Lunatico Primitivo Puglia, Italië
Intense aroma's van rood fruit 
en kruiden 
glas 4,50 fles 75cl 17,95 

Tarani Gamay Rosé, Frankrijk
Sappig en sprankelend met aardbeitjes, 
frambozen en  rode besjes
glas 3,25 fles 1l 12,95
 
Rosé Chic, Frankrijk 75cl 18,50
Fris met tonen van rood fruit, citrus 
en rode snoepjes

La Gioiosa Prosecco, Italië 20cl 5,25
Frisheid van wit fruit en citrus

Prosecco Spumante 1908, Italië 75cl 18,50
Het bouquet is fris, bloemig en licht aromatisch

Strawberry Bobby's  9,90
Bobby's l Aardbeien l Munt l Elderflower Tonic

Hendrick's Buck 10,90
Hendricks l Ginger Beer l Limoen 

Blueberry Gin 8,90
Bombay Sapphire l Creme de Cassis l 
Indian Tonic l Bosbessen

Celery Gin  10,60
Rutte Celery l Indian Tonic l Selderij

Aperol Spritz  8,90
Aperol l Prosecco l Soda

Fizzy Peachtree 6,90
Peachtree l Limoen l Soda

Dutch Lemonade 7,90
Old Simon l Limoen l Soda

Thomas Henry Ginger Beer 3,65
Sterk en verrassend pittig door meer gember

Thomas Henry Ginger Ale 3,45
Licht pittig met een volle gember smaak

Thomas Henry Elderflower Tonic 3,45
Fruitige vlierbloesem met een zachte 
bitterheid

Thomas Henry Grapefruit 3,45
Heerlijke grapefruit waarbij zoet en zuur 
perfect in balans zijn

Nacho's met kaas uit de oven 4,45
Met tomatensalsa, guacamole en 
crème frâiche

Stokbrood kruidenboter 6,95
Met brood uit eigen keuken en tapenade

Portie bittergarnituur 7,25
Met mayonaise en ketchup
12 stuks

Portie bitterballen 7,65
Met zachte mosterd
12 stuks

Krokante kibbeling  5,90
Met remouladesaus
6 stuks

Hoeksche zeezout chips   3,95
Met chili mayonaisedip
 
Inktvisringen 7,25
Met citroen mayonaise
12 stuks

Appeltaart met slagroom 1,95 

Borromea   10,45
Tomatensaus l kaasmix l parmaham l oregano

Salami   10,45
Tomatensaus l kaasmix l salami l oregano

Romana   10,55
Tomatensaus l kaasmix l parmaham l 
champignons l oregano

Calabrese   10,65
Tomatensaus l kaasmix l parmaham l ei l 
oregano

Carbonara   10,65
Tomatensaus l kaasmix l gerookte spekreepjes l 
ei l oregano

Capricciosa   11,15
Tomatensaus l kaasmix l parmaham l 
champignons l ei l oregano

Hawaï   10,55
Tomatensaus l kaasmix l ham l stukjes ananas

Pepperoni   11,15
Tomatensaus l kaasmix l pepperoni (rundvlees) l 
paprika

Bolognese   10,95
Tomatensaus l kaasmix l gekruide gehakt 
(rundvlees)

Mexicana   11,15
Tomatensaus l kaasmix l Mexicaanse kip l 
maïs l paprika

Shoarma   10,95
Tomatensaus l kaasmix l shoarma van het spit 
(varkensvlees) l knoflooksaus

Vesuvio   11,45
Tomatensaus l kaasmix l gekruide gehakt 
(rundvlees) l champignons l Spaanse pepers

Spinaci   11,15
Tomatensaus l kaasmix l spinazi l spek l ei l ui

Quattro stagioni   11,95
Tomatensaus l kaasmix l parmaham l salami l 
paprika l ui l champignons l olijven l artisjok l 
oregano

Carne   12,65
Tomatensaus l kaasmix l salami l shoarma 
van het spit (varkensvlees) l gekruide gehakt 
(rundvlees)

Napolitana   10,25
Tomatensaus, kaasmix en ansjovis

Siciliana   11,25
Tomatensaus l kaasmix l ansjovis l kappertjes l 
olijven

Tonno   11,95
Tomatensaus l kaasmix l tonijn l ui

Marinara   12,60
Tomatensaus l kaasmix l gekruide marinade 
van mosselen, garnalen en tonijn

Mega kip bol   11,95
Pizzabol gevuld met kaasmix l mexicaanse kip l 
cocktailsaus

Mega shoarma bol   11,45
Pizzabol gevuld met shoarma van het spit 
(varkensvlees) l knoflooksaus

Calzone   11,95
Pizzabol gevuld met kaasmix l paprika l ui l 
champignons l parmaham l salami l 
artisjok l olijven

Margherita   9,20
Tomatensaus l kaasmix l oregano

Cipolle   9,25
Tomatensaus l kaasmix l ui l oregano

Con funghi   9,65
Tomatensaus l kaasmix l champignons l 
oregano

Paprika   9,65
Tomatensaus l kaasmix l paprika l ui l 
oregano

Francavilla   9,95
Tomatensaus l kaasmix l verse knoflook l 
verse tomaat l oregano

Vegetale   10,65
Tomatensaus l kaasmix l paprika l ui l 
champignons l olijven l artisjokken l oregano

Gorgonzola   10,65
Tomatensaus l kaasmix l gorgonzola

Quattro formaggi   11,65
Tomatensaus l jonge kaas l mozzarella l 
gorgonzola l provelone

Carpaccio van rund  
Parmezaan | gepofte kaantjes | pesto

Vitello tonato   
Kalfsvlees | tonijnmayonaise 

Caesar salade        
Romaanse sla | ei | parmezaan 

Bruschetta caprese   
Mozzarella | gepofte tomaatjes | basilicum 

Frisse watermeloen salade met romige feta    
Gedroogde zwarte olijven | mint

Nachos uit de oven met een frisse tomatensalsa      
Guacamole | crème fraîche

Handgemaakte empanada gevuld 
met rundergehakt        
Gevuld gefrituurd pasteitje | chilli dip 

Pappadum met gerookte zalm        
Dunne indiaanse cracker | citroen crème

Ambachtelijke spinazie & kaas kroketje   
Verse spinazie salade | walnoten

Geurige kokos curry soep        
Cassave kroepoek 

Zachte geitenkaas 
met een bieten parelcouscous   
Geitenkaas | pompoenpitjes

Gerookte makreel rillette         
Appel | salade

Romige paté van wilde eend    
Cranberry compote

Antipasti met olijvenbrood uit eigen keuken   
Parmaham | salami | olijvenbrood | artisjok | 
gemarineerde olijven 

Frietjes (voor twee personen)     

Stokbrood uit eigen keuken 
(voor twee personen)   
Kruidenboter | tapenade

Gemengde groene salade    
Croutons | citrus dressing

Paëlla    
Garnalen | chorizo | mossel  

Gemarineerde kipstukjes in satésaus    
Krokante uitjes | atjar | cassave kroepoek

Mini pita shoarma 
met onze beroemde knoflooksaus        
Shoarma (varken) | ijsbergsla 

Zachte mais tortilla met pulled chicken        
Geplukte kip | tomatensalsa

Mini calzone ‘chefs keuze’                          
Vraag onze bedieningsmedewerker 
naar de keuze van de chef

Hotdog gevuld met cheddar kaas en jalapeno 
pepers        
Pretzel broodje | chilli mayonaise | 
zoetzure rode kool 

Linguine pasta pesto   
Parmezaan | rucola | pijnboompitjes

Ei pannetje met spinazie en paddenstoelen        
Room | parmezaan 

Licht geroosterde verse zalm 
met kerriekool salade   
Soja lak | sesam

Gekarameliseerde robuuste worteltjes   
Honing | piment

Vegetarisch spiesje met geroosterde 
bloemkool en hummus        
Vegetarisch kipspiesje | hummus 

Biefstukpuntjes Argentijnse stijl   
Chimichurri | maïs

Gamba met oosterse noedelsalade    
Grote garnaal met kop | Japanse sesamsaus

Geroosterde kipsteak op een lente stampotje   
Stampotje rucola | piccalilly

Kibbeling met remouladesaus       
Remouladesaus | citroen

Cookie dough met smarties en slagroom     
Vers gedraaide koekjes deeg met de smaak 
van romig zandkoekje en kaneel

‘Snickerz’   
Chocolademousse | caramel saus | pinda crunch     

Stroopwafel ijs met stroopwafel kruimels   

Biologische belegen geitenkaas   
Appelstroop 

IJs van de maand    
Vraag onze bedieningsmedewerker naar 
de smaak van de maand

Smeuïge walnoot carrot cake    

Bastogne roomijs met bastogne poeder   

Beignet roodfruit   
Poedersuiker | frambozen saus

Strawberry cheesecake ijs   
Frambozen crunch 

Slagroomsoesjes met chocoladesaus   
Poedersuiker| chocoladesaus 

Spekkoek en spekkoekijs        

Vers fruit met geslagen room    

Cappuccino pannacotta        
Slagroom | koffieboontje

Carpaccio van rund   

Tomatensoepje   

Nacho’s met kaas uit de oven   

Stokbroodje met nutella    

Frietjes met mayonaise   

Poffertjes met poedersuiker   

Kip nuggets   

Gebakken biefstukpuntjes met kruidenboter   

Vissticks   

Bitterballen     

Shoarma met mini pitabroodje en knoflooksaus  
 

Snoepzakje   

Slagroom soesjes   

Kinder buenoijs    

Nutella ijs    

Vers fruit met slagroom

Alcoholvrij bier

Witte wijn

Rode wijn

Rosé

Bubbels



Snow White   8,60
Geen sprookje maar wel een héle goede 
cocktail! Ketel One vodka l citroen l IPA bier

Gin Fizz   8,10
Een klassieker in een modern jasje. 
Tanqueray gin l St-Germain Elderflower l 
citroen l suiker l bruiswater

A Summer's Tale   6,10
Denk aan die warme, zomerse, zwoele, 
Spaanse nachten. Belsazar rose vermouth l 
citroen l suiker l bruiswater

Mojito    8,60
Wereldwijd één van de meest gedronken cocktails. 
Moeten we er nog meer bij vertellen? Bacardi carta 
oro l limoen l munt l suiker l 
bruiswater

Daiquiri   6,10
Dit is het drankje waarvoor beroemde 
Amerikaanse schrijvers, filmsterren en 
muzikanten tijdens de drooglegging naar 
Cuba reisden. Wij snappen wel waarom ;) 
Bacardi añejo cuatro l limoen l suiker

Paloma   8,20
Taco’s, Nacho’s, Lucha Libre en Paloma’s. 
Dit is Mexicaans erfgoed! Corralejo blanco 
tequila l limoen l Thomas Henry Grapefruit soda

Cosmopolitan 2.0   9,40
Iets wat goed is, kan altijd beter! Probeer maar.. 
Ketel One vodka l Dekuyper triple sec l limoen l 
suiker l cranberry sap l prosecco

Pornstar Martini   7,90
De beroemde bartender Douglas Ankrah kreeg 
na het bezoek van een club in Zuid-Afrika inspiratie 
voor een nieuw recept.. En dit werd meteen een 
wereldwijde hit! Ketel one vodka met vanille l 
vanille siroop l passie vrucht purée l eiwit

Razz Mojito    8,90
Een fruitige variatie. Bacardi razz l frambozen l 
limoen l munt l suiker

The STARS colada    10,25
Dit is de echte ster van de avond! Jij ook, na 
een paar van deze ;) 
Bacardi 8 años l DeKuyper Banana l mango 
purée l cocos siroop l room

El Mare y Sol   7,80
Deze frisse, licht zoete cocktail neemt je zo 
mee van de Vesting naar de Costa del Sol. 
Gin Mare l aardbei l basilicum l citroen l 
chili siroop

  

Negroni   9,90
Wij geloven er heilig in dat je deze klassieke 
cocktail bij een pizza moet drinken! 
Tanqueray gin l Campari l Martini rubino

Old Fashioned   7,80
Jazz muzikanten, sigaren en kaarslicht die de bar 
verlicht.. Anything else, mr. Draper? 
Jim Beam whisky l suiker l angostura bitters l 
sinaasappelschil

Moscow Mule   8,90
Deze is zo goed.. je drinkt er makkelijk tien weg. 
Maar probeer dat maar niet. Of toch wel? 
Ketel one vodka l limoen l gember bier

Whisky Sour   7,80
Als je denkt dat goede whisky niet in een 
cocktail thuis hoort, zou je deze is moeten 
proberen! Jim Beam whisky l limoen l 
suiker l eiwit

Espresso Martini   9,60
Dit is het perfecte drankje na het diner. 
Espresso, lekker voor het na eten en vodka 
om de avond echt eens goed te beginnen. 
Ketel One vodka l Kahlúa l espresso l vanille siroop

Nutorious Sour   7,80
Hier kan bijna geen dessert tegen op. Als je wilt
kun je er een lepeltje bij krijgen;) Frangelico l 
Mandarine Napoleon l citroen l suiker l eiwit

Sgroppino   9,80
Romig, fris en zacht. 3 uitersten die perfect 
samen gaan in deze cocktail. Italiaans recept, 
dus het moet wel lekker zijn. 
Ketel One vodka l room l citroen sorbet l prosecco

for the ones who don’t drink, are too young, 
or for the heroes who have to drive  

No Gin & Tonic   4,90
Een alcoholvrije Gin & Tonic. 
Ja het bestaat echt. En is nog lekker ook! 
Seedlip l Thomas Henry elderflower tonic

Med vibes   5,40
Wie zegt dat alleen cocktails met alcohol 
lekker mogen zijn? 
Aardbei l Basilicum l chili siroop l ginger ale

Virgin Pornstar Martini   6,20
Een virgin pornstar.. Het blijft een raadsel. 
Ananassap l passievrucht l vanille siroop

Virgin Mojito   5,40
De alcoholvrije variant.
Limoen l munt l suiker l ginger ale

Pasqualini ice   4,95
De lekkerste ice coffee van Hellevoetsluis

Pistacchio nuts   6,25
Ice coffee met pistasche siroop en slagroom

Caramello sweet   6,25
Ice coffee met caramel siroop en slagroom

Wiener melange   6,80
De klassieker met pasqualini espresso l 
callebaut pure chocolade l slagroom 

Caramel stroopwafel   6,60
Voor de caramel lovers... pasqualini espresso l 
stroopwafel kruim l caramel siroop l slagroom

Specu-latte   6,60
Koffie leutjes opgelet... pasqualini espresso, 
speculoos siroop en slagroom

Verse muntthee   2,90

Verse gember limoen thee   3,15

De sterren van Stars   2,45
Heerlijke fruitthee met aardbeien, kersen 
en rozenblaadjes 

Tuin van de vesting   2,45
Zachte bloementhee van gele rozenblaadjes 
en blauwe korenbloemen  

Groene thee   2,45

Rooiebos thee   2,45

Earl grey thee   2,45

Pure chocolate    3,95

Smooth milk    3,95

Warm white   3,95

Crazy pink    4,10

Heineken Pils   v.a. 2,50
Nederlands meest gedronken pils 
in de maten 0,25 l 0,35 l 0,5 l 1,5 l

Paulaner Hefe Weissbier   4,85
Duits witbier uit Muchen 0,5 l

Brand Session IPA   2,95
India Pale Ale dat zich kenmerkt 
door exotische aroma’s 0,25 l

Ouwetoeter Sterke Blonde   4,85
Een stevig Oudenhoorns blond bier van hoge 
gisting, vol van smaak en een frisse droge 
afdronk.

Ouwetoeter Eigen Weizen   4,85
Een weizenbier op traditionele wijze gebrouwen 
met gerstemout en tarwemout, waardoor het 
een heerlijke frisse dorstlesser is.

Solaes 8 gemeten   5,95
Double Indian Pale Ale van Goeree -Overflakkee 
is een kruidig bier met een pittig karakter

Via Dei Birrai 32 nebra   16,95
Italiaans amberkleurige bier om samen van te 
genieten. Biedt zachte aroma's van witte 
bloemen, karamel en een lichte kruidigheid 0,75 l 

Hertog Jan - pilsener    3,15

Wieckse witte - witbier   3,15

Palm - amberbier    3,00

Duvel - speciaal bier   4,10

Leffe Blond - blond abdijbier   4,10

Westmalle dubbel - donker trappistenbier   4,10

Westmalle tripel - blond trappistenbier   4,45

Corona - Mexicaans bier   4,75

Desperados - Mexicaans bier   4,75

Amstel radler - pilsener met citroenwater   3,00

Wieckse rose - fruitig rosebier   3,40

Apple bandit - traditioneel cider   3,15

Jillz red - appelcider met roodfruit   3,15

Heineken 0.0 - pilsener   2,95

Amstel radler 0.0 - 
pilsener met citroenwater   2,95

Jillz 0.0 - appelcider   2,95

Tarani Sauvignon Blanc Wit, Frankrijk  
Fris met intense smaken van citrus, 
meloen en exotisch fruit
glas 3,25 fles 75cl 12,95 

Bereich Bernkastel zoete wijn, Duitsland
Heerlijk frisse smaak met 
fruitig karakter
glas 3,10 fles 75cl 15,50 

Misty Cove sauvignon blanc, Nieuw-Zeeland
Vol en sappig van kruisbessen, 
verse kruiden en meloen
glas 5,25 fles 75cl 20,95 

Pago de Cirsus Chardonnay, Spanje
Fris met een intense fruitig bouguet 
glas 5,25 fles 75cl 20,95
 

Tarani Malbec, Frankrijk 
Zwoele en zachte wijn 
vol met tonen van rijp fruit
glas 3,25 fles 75cl 12,95 

Lunatico Primitivo Puglia, Italië
Intense aroma's van rood fruit 
en kruiden 
glas 4,50 fles 75cl 17,95 

Tarani Gamay Rosé, Frankrijk
Sappig en sprankelend met aardbeitjes, 
frambozen en  rode besjes
glas 3,25 fles 1l 12,95
 
Rosé Chic, Frankrijk 75cl 18,50
Fris met tonen van rood fruit, citrus 
en rode snoepjes

La Gioiosa Prosecco, Italië 20cl 5,25
Frisheid van wit fruit en citrus

Prosecco Spumante 1908, Italië 75cl 18,50
Het bouquet is fris, bloemig en licht aromatisch

Strawberry Bobby's  9,90
Bobby's l Aardbeien l Munt l Elderflower Tonic

Hendrick's Buck 10,90
Hendricks l Ginger Beer l Limoen 

Blueberry Gin 8,90
Bombay Sapphire l Creme de Cassis l 
Indian Tonic l Bosbessen

Celery Gin  10,60
Rutte Celery l Indian Tonic l Selderij

Aperol Spritz  8,90
Aperol l Prosecco l Soda

Fizzy Peachtree 6,90
Peachtree l Limoen l Soda

Dutch Lemonade 7,90
Old Simon l Limoen l Soda

Thomas Henry Ginger Beer 3,65
Sterk en verrassend pittig door meer gember

Thomas Henry Ginger Ale 3,45
Licht pittig met een volle gember smaak

Thomas Henry Elderflower Tonic 3,45
Fruitige vlierbloesem met een zachte 
bitterheid

Thomas Henry Grapefruit 3,45
Heerlijke grapefruit waarbij zoet en zuur 
perfect in balans zijn

Nacho's met kaas uit de oven 4,45
Met tomatensalsa, guacamole en 
crème frâiche

Stokbrood kruidenboter 6,95
Met brood uit eigen keuken en tapenade

Portie bittergarnituur 7,25
Met mayonaise en ketchup
12 stuks

Portie bitterballen 7,65
Met zachte mosterd
12 stuks

Krokante kibbeling  5,90
Met remouladesaus
6 stuks

Hoeksche zeezout chips   3,95
Met chili mayonaisedip
 
Inktvisringen 7,25
Met citroen mayonaise
12 stuks

Appeltaart met slagroom 1,95 

Borromea   10,45
Tomatensaus l kaasmix l parmaham l oregano

Salami   10,45
Tomatensaus l kaasmix l salami l oregano

Romana   10,55
Tomatensaus l kaasmix l parmaham l 
champignons l oregano

Calabrese   10,65
Tomatensaus l kaasmix l parmaham l ei l 
oregano

Carbonara   10,65
Tomatensaus l kaasmix l gerookte spekreepjes l 
ei l oregano

Capricciosa   11,15
Tomatensaus l kaasmix l parmaham l 
champignons l ei l oregano

Hawaï   10,55
Tomatensaus l kaasmix l ham l stukjes ananas

Pepperoni   11,15
Tomatensaus l kaasmix l pepperoni (rundvlees) l 
paprika

Bolognese   10,95
Tomatensaus l kaasmix l gekruide gehakt 
(rundvlees)

Mexicana   11,15
Tomatensaus l kaasmix l Mexicaanse kip l 
maïs l paprika

Shoarma   10,95
Tomatensaus l kaasmix l shoarma van het spit 
(varkensvlees) l knoflooksaus

Vesuvio   11,45
Tomatensaus l kaasmix l gekruide gehakt 
(rundvlees) l champignons l Spaanse pepers

Spinaci   11,15
Tomatensaus l kaasmix l spinazi l spek l ei l ui

Quattro stagioni   11,95
Tomatensaus l kaasmix l parmaham l salami l 
paprika l ui l champignons l olijven l artisjok l 
oregano

Carne   12,65
Tomatensaus l kaasmix l salami l shoarma 
van het spit (varkensvlees) l gekruide gehakt 
(rundvlees)

Napolitana   10,25
Tomatensaus, kaasmix en ansjovis

Siciliana   11,25
Tomatensaus l kaasmix l ansjovis l kappertjes l 
olijven

Tonno   11,95
Tomatensaus l kaasmix l tonijn l ui

Marinara   12,60
Tomatensaus l kaasmix l gekruide marinade 
van mosselen, garnalen en tonijn

Mega kip bol   11,95
Pizzabol gevuld met kaasmix l mexicaanse kip l 
cocktailsaus

Mega shoarma bol   11,45
Pizzabol gevuld met shoarma van het spit 
(varkensvlees) l knoflooksaus

Calzone   11,95
Pizzabol gevuld met kaasmix l paprika l ui l 
champignons l parmaham l salami l 
artisjok l olijven

Margherita   9,20
Tomatensaus l kaasmix l oregano

Cipolle   9,25
Tomatensaus l kaasmix l ui l oregano

Con funghi   9,65
Tomatensaus l kaasmix l champignons l 
oregano

Paprika   9,65
Tomatensaus l kaasmix l paprika l ui l 
oregano

Francavilla   9,95
Tomatensaus l kaasmix l verse knoflook l 
verse tomaat l oregano

Vegetale   10,65
Tomatensaus l kaasmix l paprika l ui l 
champignons l olijven l artisjokken l oregano

Gorgonzola   10,65
Tomatensaus l kaasmix l gorgonzola

Quattro formaggi   11,65
Tomatensaus l jonge kaas l mozzarella l 
gorgonzola l provelone

Carpaccio van rund  
Parmezaan | gepofte kaantjes | pesto

Vitello tonato   
Kalfsvlees | tonijnmayonaise 

Caesar salade        
Romaanse sla | ei | parmezaan 

Bruschetta caprese   
Mozzarella | gepofte tomaatjes | basilicum 

Frisse watermeloen salade met romige feta    
Gedroogde zwarte olijven | mint

Nachos uit de oven met een frisse tomatensalsa      
Guacamole | crème fraîche

Handgemaakte empanada gevuld 
met rundergehakt        
Gevuld gefrituurd pasteitje | chilli dip 

Pappadum met gerookte zalm        
Dunne indiaanse cracker | citroen crème

Ambachtelijke spinazie & kaas kroketje   
Verse spinazie salade | walnoten

Geurige kokos curry soep        
Cassave kroepoek 

Zachte geitenkaas 
met een bieten parelcouscous   
Geitenkaas | pompoenpitjes

Gerookte makreel rillette         
Appel | salade

Romige paté van wilde eend    
Cranberry compote

Antipasti met olijvenbrood uit eigen keuken   
Parmaham | salami | olijvenbrood | artisjok | 
gemarineerde olijven 

Frietjes (voor twee personen)     

Stokbrood uit eigen keuken 
(voor twee personen)   
Kruidenboter | tapenade

Gemengde groene salade    
Croutons | citrus dressing

Paëlla    
Garnalen | chorizo | mossel  

Gemarineerde kipstukjes in satésaus    
Krokante uitjes | atjar | cassave kroepoek

Mini pita shoarma 
met onze beroemde knoflooksaus        
Shoarma (varken) | ijsbergsla 

Zachte mais tortilla met pulled chicken        
Geplukte kip | tomatensalsa

Mini calzone ‘chefs keuze’                          
Vraag onze bedieningsmedewerker 
naar de keuze van de chef

Hotdog gevuld met cheddar kaas en jalapeno 
pepers        
Pretzel broodje | chilli mayonaise | 
zoetzure rode kool 

Linguine pasta pesto   
Parmezaan | rucola | pijnboompitjes

Ei pannetje met spinazie en paddenstoelen        
Room | parmezaan 

Licht geroosterde verse zalm 
met kerriekool salade   
Soja lak | sesam

Gekarameliseerde robuuste worteltjes   
Honing | piment

Vegetarisch spiesje met geroosterde 
bloemkool en hummus        
Vegetarisch kipspiesje | hummus 

Biefstukpuntjes Argentijnse stijl   
Chimichurri | maïs

Gamba met oosterse noedelsalade    
Grote garnaal met kop | Japanse sesamsaus

Geroosterde kipsteak op een lente stampotje   
Stampotje rucola | piccalilly

Kibbeling met remouladesaus       
Remouladesaus | citroen

Cookie dough met smarties en slagroom     
Vers gedraaide koekjes deeg met de smaak 
van romig zandkoekje en kaneel

‘Snickerz’   
Chocolademousse | caramel saus | pinda crunch     

Stroopwafel ijs met stroopwafel kruimels   

Biologische belegen geitenkaas   
Appelstroop 

IJs van de maand    
Vraag onze bedieningsmedewerker naar 
de smaak van de maand

Smeuïge walnoot carrot cake    

Bastogne roomijs met bastogne poeder   

Beignet roodfruit   
Poedersuiker | frambozen saus

Strawberry cheesecake ijs   
Frambozen crunch 

Slagroomsoesjes met chocoladesaus   
Poedersuiker| chocoladesaus 

Spekkoek en spekkoekijs        

Vers fruit met geslagen room    

Cappuccino pannacotta        
Slagroom | koffieboontje

Carpaccio van rund   

Tomatensoepje   

Nacho’s met kaas uit de oven   

Stokbroodje met nutella    

Frietjes met mayonaise   

Poffertjes met poedersuiker   

Kip nuggets   

Gebakken biefstukpuntjes met kruidenboter   

Vissticks   

Bitterballen     

Shoarma met mini pitabroodje en knoflooksaus  
 

Snoepzakje   

Slagroom soesjes   

Kinder buenoijs    

Nutella ijs    

Vers fruit met slagroom

Gin tonics

Spirits

Frisdranken



Borrelhapjeszijn dehele dagte bestellen

Snow White   8,60
Geen sprookje maar wel een héle goede 
cocktail! Ketel One vodka l citroen l IPA bier

Gin Fizz   8,10
Een klassieker in een modern jasje. 
Tanqueray gin l St-Germain Elderflower l 
citroen l suiker l bruiswater

A Summer's Tale   6,10
Denk aan die warme, zomerse, zwoele, 
Spaanse nachten. Belsazar rose vermouth l 
citroen l suiker l bruiswater

Mojito    8,60
Wereldwijd één van de meest gedronken cocktails. 
Moeten we er nog meer bij vertellen? Bacardi carta 
oro l limoen l munt l suiker l 
bruiswater

Daiquiri   6,10
Dit is het drankje waarvoor beroemde 
Amerikaanse schrijvers, filmsterren en 
muzikanten tijdens de drooglegging naar 
Cuba reisden. Wij snappen wel waarom ;) 
Bacardi añejo cuatro l limoen l suiker

Paloma   8,20
Taco’s, Nacho’s, Lucha Libre en Paloma’s. 
Dit is Mexicaans erfgoed! Corralejo blanco 
tequila l limoen l Thomas Henry Grapefruit soda

Cosmopolitan 2.0   9,40
Iets wat goed is, kan altijd beter! Probeer maar.. 
Ketel One vodka l Dekuyper triple sec l limoen l 
suiker l cranberry sap l prosecco

Pornstar Martini   7,90
De beroemde bartender Douglas Ankrah kreeg 
na het bezoek van een club in Zuid-Afrika inspiratie 
voor een nieuw recept.. En dit werd meteen een 
wereldwijde hit! Ketel one vodka met vanille l 
vanille siroop l passie vrucht purée l eiwit

Razz Mojito    8,90
Een fruitige variatie. Bacardi razz l frambozen l 
limoen l munt l suiker

The STARS colada    10,25
Dit is de echte ster van de avond! Jij ook, na 
een paar van deze ;) 
Bacardi 8 años l DeKuyper Banana l mango 
purée l cocos siroop l room

El Mare y Sol   7,80
Deze frisse, licht zoete cocktail neemt je zo 
mee van de Vesting naar de Costa del Sol. 
Gin Mare l aardbei l basilicum l citroen l 
chili siroop

  

Negroni   9,90
Wij geloven er heilig in dat je deze klassieke 
cocktail bij een pizza moet drinken! 
Tanqueray gin l Campari l Martini rubino

Old Fashioned   7,80
Jazz muzikanten, sigaren en kaarslicht die de bar 
verlicht.. Anything else, mr. Draper? 
Jim Beam whisky l suiker l angostura bitters l 
sinaasappelschil

Moscow Mule   8,90
Deze is zo goed.. je drinkt er makkelijk tien weg. 
Maar probeer dat maar niet. Of toch wel? 
Ketel one vodka l limoen l gember bier

Whisky Sour   7,80
Als je denkt dat goede whisky niet in een 
cocktail thuis hoort, zou je deze is moeten 
proberen! Jim Beam whisky l limoen l 
suiker l eiwit

Espresso Martini   9,60
Dit is het perfecte drankje na het diner. 
Espresso, lekker voor het na eten en vodka 
om de avond echt eens goed te beginnen. 
Ketel One vodka l Kahlúa l espresso l vanille siroop

Nutorious Sour   7,80
Hier kan bijna geen dessert tegen op. Als je wilt
kun je er een lepeltje bij krijgen;) Frangelico l 
Mandarine Napoleon l citroen l suiker l eiwit

Sgroppino   9,80
Romig, fris en zacht. 3 uitersten die perfect 
samen gaan in deze cocktail. Italiaans recept, 
dus het moet wel lekker zijn. 
Ketel One vodka l room l citroen sorbet l prosecco

for the ones who don’t drink, are too young, 
or for the heroes who have to drive  

No Gin & Tonic   4,90
Een alcoholvrije Gin & Tonic. 
Ja het bestaat echt. En is nog lekker ook! 
Seedlip l Thomas Henry elderflower tonic

Med vibes   5,40
Wie zegt dat alleen cocktails met alcohol 
lekker mogen zijn? 
Aardbei l Basilicum l chili siroop l ginger ale

Virgin Pornstar Martini   6,20
Een virgin pornstar.. Het blijft een raadsel. 
Ananassap l passievrucht l vanille siroop

Virgin Mojito   5,40
De alcoholvrije variant.
Limoen l munt l suiker l ginger ale

Pasqualini ice   4,95
De lekkerste ice coffee van Hellevoetsluis

Pistacchio nuts   6,25
Ice coffee met pistasche siroop en slagroom

Caramello sweet   6,25
Ice coffee met caramel siroop en slagroom

Wiener melange   6,80
De klassieker met pasqualini espresso l 
callebaut pure chocolade l slagroom 

Caramel stroopwafel   6,60
Voor de caramel lovers... pasqualini espresso l 
stroopwafel kruim l caramel siroop l slagroom

Specu-latte   6,60
Koffie leutjes opgelet... pasqualini espresso, 
speculoos siroop en slagroom

Verse muntthee   2,90

Verse gember limoen thee   3,15

De sterren van Stars   2,45
Heerlijke fruitthee met aardbeien, kersen 
en rozenblaadjes 

Tuin van de vesting   2,45
Zachte bloementhee van gele rozenblaadjes 
en blauwe korenbloemen  

Groene thee   2,45

Rooiebos thee   2,45

Earl grey thee   2,45

Pure chocolate    3,95

Smooth milk    3,95

Warm white   3,95

Crazy pink    4,10

Heineken Pils   v.a. 2,50
Nederlands meest gedronken pils 
in de maten 0,25 l 0,35 l 0,5 l 1,5 l

Paulaner Hefe Weissbier   4,85
Duits witbier uit Muchen 0,5 l

Brand Session IPA   2,95
India Pale Ale dat zich kenmerkt 
door exotische aroma’s 0,25 l

Ouwetoeter Sterke Blonde   4,85
Een stevig Oudenhoorns blond bier van hoge 
gisting, vol van smaak en een frisse droge 
afdronk.

Ouwetoeter Eigen Weizen   4,85
Een weizenbier op traditionele wijze gebrouwen 
met gerstemout en tarwemout, waardoor het 
een heerlijke frisse dorstlesser is.

Solaes 8 gemeten   5,95
Double Indian Pale Ale van Goeree -Overflakkee 
is een kruidig bier met een pittig karakter

Via Dei Birrai 32 nebra   16,95
Italiaans amberkleurige bier om samen van te 
genieten. Biedt zachte aroma's van witte 
bloemen, karamel en een lichte kruidigheid 0,75 l 

Hertog Jan - pilsener    3,15

Wieckse witte - witbier   3,15

Palm - amberbier    3,00

Duvel - speciaal bier   4,10

Leffe Blond - blond abdijbier   4,10

Westmalle dubbel - donker trappistenbier   4,10

Westmalle tripel - blond trappistenbier   4,45

Corona - Mexicaans bier   4,75

Desperados - Mexicaans bier   4,75

Amstel radler - pilsener met citroenwater   3,00

Wieckse rose - fruitig rosebier   3,40

Apple bandit - traditioneel cider   3,15

Jillz red - appelcider met roodfruit   3,15

Heineken 0.0 - pilsener   2,95

Amstel radler 0.0 - 
pilsener met citroenwater   2,95

Jillz 0.0 - appelcider   2,95

Tarani Sauvignon Blanc Wit, Frankrijk  
Fris met intense smaken van citrus, 
meloen en exotisch fruit
glas 3,25 fles 75cl 12,95 

Bereich Bernkastel zoete wijn, Duitsland
Heerlijk frisse smaak met 
fruitig karakter
glas 3,10 fles 75cl 15,50 

Misty Cove sauvignon blanc, Nieuw-Zeeland
Vol en sappig van kruisbessen, 
verse kruiden en meloen
glas 5,25 fles 75cl 20,95 

Pago de Cirsus Chardonnay, Spanje
Fris met een intense fruitig bouguet 
glas 5,25 fles 75cl 20,95
 

Tarani Malbec, Frankrijk 
Zwoele en zachte wijn 
vol met tonen van rijp fruit
glas 3,25 fles 75cl 12,95 

Lunatico Primitivo Puglia, Italië
Intense aroma's van rood fruit 
en kruiden 
glas 4,50 fles 75cl 17,95 

Tarani Gamay Rosé, Frankrijk
Sappig en sprankelend met aardbeitjes, 
frambozen en  rode besjes
glas 3,25 fles 1l 12,95
 
Rosé Chic, Frankrijk 75cl 18,50
Fris met tonen van rood fruit, citrus 
en rode snoepjes

La Gioiosa Prosecco, Italië 20cl 5,25
Frisheid van wit fruit en citrus

Prosecco Spumante 1908, Italië 75cl 18,50
Het bouquet is fris, bloemig en licht aromatisch

Strawberry Bobby's  9,90
Bobby's l Aardbeien l Munt l Elderflower Tonic

Hendrick's Buck 10,90
Hendricks l Ginger Beer l Limoen 

Blueberry Gin 8,90
Bombay Sapphire l Creme de Cassis l 
Indian Tonic l Bosbessen

Celery Gin  10,60
Rutte Celery l Indian Tonic l Selderij

Aperol Spritz  8,90
Aperol l Prosecco l Soda

Fizzy Peachtree 6,90
Peachtree l Limoen l Soda

Dutch Lemonade 7,90
Old Simon l Limoen l Soda

Thomas Henry Ginger Beer 3,65
Sterk en verrassend pittig door meer gember

Thomas Henry Ginger Ale 3,45
Licht pittig met een volle gember smaak

Thomas Henry Elderflower Tonic 3,45
Fruitige vlierbloesem met een zachte 
bitterheid

Thomas Henry Grapefruit 3,45
Heerlijke grapefruit waarbij zoet en zuur 
perfect in balans zijn

Nacho's met kaas uit de oven 4,45
Met tomatensalsa, guacamole en 
crème frâiche

Stokbrood kruidenboter 6,95
Met brood uit eigen keuken en tapenade

Portie bittergarnituur 7,25
Met mayonaise en ketchup
12 stuks

Portie bitterballen 7,65
Met zachte mosterd
12 stuks

Krokante kibbeling  5,90
Met remouladesaus
6 stuks

Hoeksche zeezout chips   3,95
Met chili mayonaisedip
 
Inktvisringen 7,25
Met citroen mayonaise
12 stuks

Appeltaart met slagroom 1,95 

Borromea   10,45
Tomatensaus l kaasmix l parmaham l oregano

Salami   10,45
Tomatensaus l kaasmix l salami l oregano

Romana   10,55
Tomatensaus l kaasmix l parmaham l 
champignons l oregano

Calabrese   10,65
Tomatensaus l kaasmix l parmaham l ei l 
oregano

Carbonara   10,65
Tomatensaus l kaasmix l gerookte spekreepjes l 
ei l oregano

Capricciosa   11,15
Tomatensaus l kaasmix l parmaham l 
champignons l ei l oregano

Hawaï   10,55
Tomatensaus l kaasmix l ham l stukjes ananas

Pepperoni   11,15
Tomatensaus l kaasmix l pepperoni (rundvlees) l 
paprika

Bolognese   10,95
Tomatensaus l kaasmix l gekruide gehakt 
(rundvlees)

Mexicana   11,15
Tomatensaus l kaasmix l Mexicaanse kip l 
maïs l paprika

Shoarma   10,95
Tomatensaus l kaasmix l shoarma van het spit 
(varkensvlees) l knoflooksaus

Vesuvio   11,45
Tomatensaus l kaasmix l gekruide gehakt 
(rundvlees) l champignons l Spaanse pepers

Spinaci   11,15
Tomatensaus l kaasmix l spinazi l spek l ei l ui

Quattro stagioni   11,95
Tomatensaus l kaasmix l parmaham l salami l 
paprika l ui l champignons l olijven l artisjok l 
oregano

Carne   12,65
Tomatensaus l kaasmix l salami l shoarma 
van het spit (varkensvlees) l gekruide gehakt 
(rundvlees)

Napolitana   10,25
Tomatensaus, kaasmix en ansjovis

Siciliana   11,25
Tomatensaus l kaasmix l ansjovis l kappertjes l 
olijven

Tonno   11,95
Tomatensaus l kaasmix l tonijn l ui

Marinara   12,60
Tomatensaus l kaasmix l gekruide marinade 
van mosselen, garnalen en tonijn

Mega kip bol   11,95
Pizzabol gevuld met kaasmix l mexicaanse kip l 
cocktailsaus

Mega shoarma bol   11,45
Pizzabol gevuld met shoarma van het spit 
(varkensvlees) l knoflooksaus

Calzone   11,95
Pizzabol gevuld met kaasmix l paprika l ui l 
champignons l parmaham l salami l 
artisjok l olijven

Margherita   9,20
Tomatensaus l kaasmix l oregano

Cipolle   9,25
Tomatensaus l kaasmix l ui l oregano

Con funghi   9,65
Tomatensaus l kaasmix l champignons l 
oregano

Paprika   9,65
Tomatensaus l kaasmix l paprika l ui l 
oregano

Francavilla   9,95
Tomatensaus l kaasmix l verse knoflook l 
verse tomaat l oregano

Vegetale   10,65
Tomatensaus l kaasmix l paprika l ui l 
champignons l olijven l artisjokken l oregano

Gorgonzola   10,65
Tomatensaus l kaasmix l gorgonzola

Quattro formaggi   11,65
Tomatensaus l jonge kaas l mozzarella l 
gorgonzola l provelone

Carpaccio van rund  
Parmezaan | gepofte kaantjes | pesto

Vitello tonato   
Kalfsvlees | tonijnmayonaise 

Caesar salade        
Romaanse sla | ei | parmezaan 

Bruschetta caprese   
Mozzarella | gepofte tomaatjes | basilicum 

Frisse watermeloen salade met romige feta    
Gedroogde zwarte olijven | mint

Nachos uit de oven met een frisse tomatensalsa      
Guacamole | crème fraîche

Handgemaakte empanada gevuld 
met rundergehakt        
Gevuld gefrituurd pasteitje | chilli dip 

Pappadum met gerookte zalm        
Dunne indiaanse cracker | citroen crème

Ambachtelijke spinazie & kaas kroketje   
Verse spinazie salade | walnoten

Geurige kokos curry soep        
Cassave kroepoek 

Zachte geitenkaas 
met een bieten parelcouscous   
Geitenkaas | pompoenpitjes

Gerookte makreel rillette         
Appel | salade

Romige paté van wilde eend    
Cranberry compote

Antipasti met olijvenbrood uit eigen keuken   
Parmaham | salami | olijvenbrood | artisjok | 
gemarineerde olijven 

Frietjes (voor twee personen)     

Stokbrood uit eigen keuken 
(voor twee personen)   
Kruidenboter | tapenade

Gemengde groene salade    
Croutons | citrus dressing

Paëlla    
Garnalen | chorizo | mossel  

Gemarineerde kipstukjes in satésaus    
Krokante uitjes | atjar | cassave kroepoek

Mini pita shoarma 
met onze beroemde knoflooksaus        
Shoarma (varken) | ijsbergsla 

Zachte mais tortilla met pulled chicken        
Geplukte kip | tomatensalsa

Mini calzone ‘chefs keuze’                          
Vraag onze bedieningsmedewerker 
naar de keuze van de chef

Hotdog gevuld met cheddar kaas en jalapeno 
pepers        
Pretzel broodje | chilli mayonaise | 
zoetzure rode kool 

Linguine pasta pesto   
Parmezaan | rucola | pijnboompitjes

Ei pannetje met spinazie en paddenstoelen        
Room | parmezaan 

Licht geroosterde verse zalm 
met kerriekool salade   
Soja lak | sesam

Gekarameliseerde robuuste worteltjes   
Honing | piment

Vegetarisch spiesje met geroosterde 
bloemkool en hummus        
Vegetarisch kipspiesje | hummus 

Biefstukpuntjes Argentijnse stijl   
Chimichurri | maïs

Gamba met oosterse noedelsalade    
Grote garnaal met kop | Japanse sesamsaus

Geroosterde kipsteak op een lente stampotje   
Stampotje rucola | piccalilly

Kibbeling met remouladesaus       
Remouladesaus | citroen

Cookie dough met smarties en slagroom     
Vers gedraaide koekjes deeg met de smaak 
van romig zandkoekje en kaneel

‘Snickerz’   
Chocolademousse | caramel saus | pinda crunch     

Stroopwafel ijs met stroopwafel kruimels   

Biologische belegen geitenkaas   
Appelstroop 

IJs van de maand    
Vraag onze bedieningsmedewerker naar 
de smaak van de maand

Smeuïge walnoot carrot cake    

Bastogne roomijs met bastogne poeder   

Beignet roodfruit   
Poedersuiker | frambozen saus

Strawberry cheesecake ijs   
Frambozen crunch 

Slagroomsoesjes met chocoladesaus   
Poedersuiker| chocoladesaus 

Spekkoek en spekkoekijs        

Vers fruit met geslagen room    

Cappuccino pannacotta        
Slagroom | koffieboontje

Carpaccio van rund   

Tomatensoepje   

Nacho’s met kaas uit de oven   

Stokbroodje met nutella    

Frietjes met mayonaise   

Poffertjes met poedersuiker   

Kip nuggets   

Gebakken biefstukpuntjes met kruidenboter   

Vissticks   

Bitterballen     

Shoarma met mini pitabroodje en knoflooksaus  
 

Snoepzakje   

Slagroom soesjes   

Kinder buenoijs    

Nutella ijs    

Vers fruit met slagroom

Borrelhapjes



 Pizzeria Pizzeria 
(vanaf 17.00 uur)

Snow White   8,60
Geen sprookje maar wel een héle goede 
cocktail! Ketel One vodka l citroen l IPA bier

Gin Fizz   8,10
Een klassieker in een modern jasje. 
Tanqueray gin l St-Germain Elderflower l 
citroen l suiker l bruiswater

A Summer's Tale   6,10
Denk aan die warme, zomerse, zwoele, 
Spaanse nachten. Belsazar rose vermouth l 
citroen l suiker l bruiswater

Mojito    8,60
Wereldwijd één van de meest gedronken cocktails. 
Moeten we er nog meer bij vertellen? Bacardi carta 
oro l limoen l munt l suiker l 
bruiswater

Daiquiri   6,10
Dit is het drankje waarvoor beroemde 
Amerikaanse schrijvers, filmsterren en 
muzikanten tijdens de drooglegging naar 
Cuba reisden. Wij snappen wel waarom ;) 
Bacardi añejo cuatro l limoen l suiker

Paloma   8,20
Taco’s, Nacho’s, Lucha Libre en Paloma’s. 
Dit is Mexicaans erfgoed! Corralejo blanco 
tequila l limoen l Thomas Henry Grapefruit soda

Cosmopolitan 2.0   9,40
Iets wat goed is, kan altijd beter! Probeer maar.. 
Ketel One vodka l Dekuyper triple sec l limoen l 
suiker l cranberry sap l prosecco

Pornstar Martini   7,90
De beroemde bartender Douglas Ankrah kreeg 
na het bezoek van een club in Zuid-Afrika inspiratie 
voor een nieuw recept.. En dit werd meteen een 
wereldwijde hit! Ketel one vodka met vanille l 
vanille siroop l passie vrucht purée l eiwit

Razz Mojito    8,90
Een fruitige variatie. Bacardi razz l frambozen l 
limoen l munt l suiker

The STARS colada    10,25
Dit is de echte ster van de avond! Jij ook, na 
een paar van deze ;) 
Bacardi 8 años l DeKuyper Banana l mango 
purée l cocos siroop l room

El Mare y Sol   7,80
Deze frisse, licht zoete cocktail neemt je zo 
mee van de Vesting naar de Costa del Sol. 
Gin Mare l aardbei l basilicum l citroen l 
chili siroop

  

Negroni   9,90
Wij geloven er heilig in dat je deze klassieke 
cocktail bij een pizza moet drinken! 
Tanqueray gin l Campari l Martini rubino

Old Fashioned   7,80
Jazz muzikanten, sigaren en kaarslicht die de bar 
verlicht.. Anything else, mr. Draper? 
Jim Beam whisky l suiker l angostura bitters l 
sinaasappelschil

Moscow Mule   8,90
Deze is zo goed.. je drinkt er makkelijk tien weg. 
Maar probeer dat maar niet. Of toch wel? 
Ketel one vodka l limoen l gember bier

Whisky Sour   7,80
Als je denkt dat goede whisky niet in een 
cocktail thuis hoort, zou je deze is moeten 
proberen! Jim Beam whisky l limoen l 
suiker l eiwit

Espresso Martini   9,60
Dit is het perfecte drankje na het diner. 
Espresso, lekker voor het na eten en vodka 
om de avond echt eens goed te beginnen. 
Ketel One vodka l Kahlúa l espresso l vanille siroop

Nutorious Sour   7,80
Hier kan bijna geen dessert tegen op. Als je wilt
kun je er een lepeltje bij krijgen;) Frangelico l 
Mandarine Napoleon l citroen l suiker l eiwit

Sgroppino   9,80
Romig, fris en zacht. 3 uitersten die perfect 
samen gaan in deze cocktail. Italiaans recept, 
dus het moet wel lekker zijn. 
Ketel One vodka l room l citroen sorbet l prosecco

for the ones who don’t drink, are too young, 
or for the heroes who have to drive  

No Gin & Tonic   4,90
Een alcoholvrije Gin & Tonic. 
Ja het bestaat echt. En is nog lekker ook! 
Seedlip l Thomas Henry elderflower tonic

Med vibes   5,40
Wie zegt dat alleen cocktails met alcohol 
lekker mogen zijn? 
Aardbei l Basilicum l chili siroop l ginger ale

Virgin Pornstar Martini   6,20
Een virgin pornstar.. Het blijft een raadsel. 
Ananassap l passievrucht l vanille siroop

Virgin Mojito   5,40
De alcoholvrije variant.
Limoen l munt l suiker l ginger ale

Pasqualini ice   4,95
De lekkerste ice coffee van Hellevoetsluis

Pistacchio nuts   6,25
Ice coffee met pistasche siroop en slagroom

Caramello sweet   6,25
Ice coffee met caramel siroop en slagroom

Wiener melange   6,80
De klassieker met pasqualini espresso l 
callebaut pure chocolade l slagroom 

Caramel stroopwafel   6,60
Voor de caramel lovers... pasqualini espresso l 
stroopwafel kruim l caramel siroop l slagroom

Specu-latte   6,60
Koffie leutjes opgelet... pasqualini espresso, 
speculoos siroop en slagroom

Verse muntthee   2,90

Verse gember limoen thee   3,15

De sterren van Stars   2,45
Heerlijke fruitthee met aardbeien, kersen 
en rozenblaadjes 

Tuin van de vesting   2,45
Zachte bloementhee van gele rozenblaadjes 
en blauwe korenbloemen  

Groene thee   2,45

Rooiebos thee   2,45

Earl grey thee   2,45

Pure chocolate    3,95

Smooth milk    3,95

Warm white   3,95

Crazy pink    4,10

Heineken Pils   v.a. 2,50
Nederlands meest gedronken pils 
in de maten 0,25 l 0,35 l 0,5 l 1,5 l

Paulaner Hefe Weissbier   4,85
Duits witbier uit Muchen 0,5 l

Brand Session IPA   2,95
India Pale Ale dat zich kenmerkt 
door exotische aroma’s 0,25 l

Ouwetoeter Sterke Blonde   4,85
Een stevig Oudenhoorns blond bier van hoge 
gisting, vol van smaak en een frisse droge 
afdronk.

Ouwetoeter Eigen Weizen   4,85
Een weizenbier op traditionele wijze gebrouwen 
met gerstemout en tarwemout, waardoor het 
een heerlijke frisse dorstlesser is.

Solaes 8 gemeten   5,95
Double Indian Pale Ale van Goeree -Overflakkee 
is een kruidig bier met een pittig karakter

Via Dei Birrai 32 nebra   16,95
Italiaans amberkleurige bier om samen van te 
genieten. Biedt zachte aroma's van witte 
bloemen, karamel en een lichte kruidigheid 0,75 l 

Hertog Jan - pilsener    3,15

Wieckse witte - witbier   3,15

Palm - amberbier    3,00

Duvel - speciaal bier   4,10

Leffe Blond - blond abdijbier   4,10

Westmalle dubbel - donker trappistenbier   4,10

Westmalle tripel - blond trappistenbier   4,45

Corona - Mexicaans bier   4,75

Desperados - Mexicaans bier   4,75

Amstel radler - pilsener met citroenwater   3,00

Wieckse rose - fruitig rosebier   3,40

Apple bandit - traditioneel cider   3,15

Jillz red - appelcider met roodfruit   3,15

Heineken 0.0 - pilsener   2,95

Amstel radler 0.0 - 
pilsener met citroenwater   2,95

Jillz 0.0 - appelcider   2,95

Tarani Sauvignon Blanc Wit, Frankrijk  
Fris met intense smaken van citrus, 
meloen en exotisch fruit
glas 3,25 fles 75cl 12,95 

Bereich Bernkastel zoete wijn, Duitsland
Heerlijk frisse smaak met 
fruitig karakter
glas 3,10 fles 75cl 15,50 

Misty Cove sauvignon blanc, Nieuw-Zeeland
Vol en sappig van kruisbessen, 
verse kruiden en meloen
glas 5,25 fles 75cl 20,95 

Pago de Cirsus Chardonnay, Spanje
Fris met een intense fruitig bouguet 
glas 5,25 fles 75cl 20,95
 

Tarani Malbec, Frankrijk 
Zwoele en zachte wijn 
vol met tonen van rijp fruit
glas 3,25 fles 75cl 12,95 

Lunatico Primitivo Puglia, Italië
Intense aroma's van rood fruit 
en kruiden 
glas 4,50 fles 75cl 17,95 

Tarani Gamay Rosé, Frankrijk
Sappig en sprankelend met aardbeitjes, 
frambozen en  rode besjes
glas 3,25 fles 1l 12,95
 
Rosé Chic, Frankrijk 75cl 18,50
Fris met tonen van rood fruit, citrus 
en rode snoepjes

La Gioiosa Prosecco, Italië 20cl 5,25
Frisheid van wit fruit en citrus

Prosecco Spumante 1908, Italië 75cl 18,50
Het bouquet is fris, bloemig en licht aromatisch

Strawberry Bobby's  9,90
Bobby's l Aardbeien l Munt l Elderflower Tonic

Hendrick's Buck 10,90
Hendricks l Ginger Beer l Limoen 

Blueberry Gin 8,90
Bombay Sapphire l Creme de Cassis l 
Indian Tonic l Bosbessen

Celery Gin  10,60
Rutte Celery l Indian Tonic l Selderij

Aperol Spritz  8,90
Aperol l Prosecco l Soda

Fizzy Peachtree 6,90
Peachtree l Limoen l Soda

Dutch Lemonade 7,90
Old Simon l Limoen l Soda

Thomas Henry Ginger Beer 3,65
Sterk en verrassend pittig door meer gember

Thomas Henry Ginger Ale 3,45
Licht pittig met een volle gember smaak

Thomas Henry Elderflower Tonic 3,45
Fruitige vlierbloesem met een zachte 
bitterheid

Thomas Henry Grapefruit 3,45
Heerlijke grapefruit waarbij zoet en zuur 
perfect in balans zijn

Nacho's met kaas uit de oven 4,45
Met tomatensalsa, guacamole en 
crème frâiche

Stokbrood kruidenboter 6,95
Met brood uit eigen keuken en tapenade

Portie bittergarnituur 7,25
Met mayonaise en ketchup
12 stuks

Portie bitterballen 7,65
Met zachte mosterd
12 stuks

Krokante kibbeling  5,90
Met remouladesaus
6 stuks

Hoeksche zeezout chips   3,95
Met chili mayonaisedip
 
Inktvisringen 7,25
Met citroen mayonaise
12 stuks

Appeltaart met slagroom 1,95 

Borromea   10,45
Tomatensaus l kaasmix l parmaham l oregano

Salami   10,45
Tomatensaus l kaasmix l salami l oregano

Romana   10,55
Tomatensaus l kaasmix l parmaham l 
champignons l oregano

Calabrese   10,65
Tomatensaus l kaasmix l parmaham l ei l 
oregano

Carbonara   10,65
Tomatensaus l kaasmix l gerookte spekreepjes l 
ei l oregano

Capricciosa   11,15
Tomatensaus l kaasmix l parmaham l 
champignons l ei l oregano

Hawaï   10,55
Tomatensaus l kaasmix l ham l stukjes ananas

Pepperoni   11,15
Tomatensaus l kaasmix l pepperoni (rundvlees) l 
paprika

Bolognese   10,95
Tomatensaus l kaasmix l gekruide gehakt 
(rundvlees)

Mexicana   11,15
Tomatensaus l kaasmix l Mexicaanse kip l 
maïs l paprika

Shoarma   10,95
Tomatensaus l kaasmix l shoarma van het spit 
(varkensvlees) l knoflooksaus

Vesuvio   11,45
Tomatensaus l kaasmix l gekruide gehakt 
(rundvlees) l champignons l Spaanse pepers

Spinaci   11,15
Tomatensaus l kaasmix l spinazi l spek l ei l ui

Quattro stagioni   11,95
Tomatensaus l kaasmix l parmaham l salami l 
paprika l ui l champignons l olijven l artisjok l 
oregano

Carne   12,65
Tomatensaus l kaasmix l salami l shoarma 
van het spit (varkensvlees) l gekruide gehakt 
(rundvlees)

Napolitana   10,25
Tomatensaus, kaasmix en ansjovis

Siciliana   11,25
Tomatensaus l kaasmix l ansjovis l kappertjes l 
olijven

Tonno   11,95
Tomatensaus l kaasmix l tonijn l ui

Marinara   12,60
Tomatensaus l kaasmix l gekruide marinade 
van mosselen, garnalen en tonijn

Mega kip bol   11,95
Pizzabol gevuld met kaasmix l mexicaanse kip l 
cocktailsaus

Mega shoarma bol   11,45
Pizzabol gevuld met shoarma van het spit 
(varkensvlees) l knoflooksaus

Calzone   11,95
Pizzabol gevuld met kaasmix l paprika l ui l 
champignons l parmaham l salami l 
artisjok l olijven

Margherita   9,20
Tomatensaus l kaasmix l oregano

Cipolle   9,25
Tomatensaus l kaasmix l ui l oregano

Con funghi   9,65
Tomatensaus l kaasmix l champignons l 
oregano

Paprika   9,65
Tomatensaus l kaasmix l paprika l ui l 
oregano

Francavilla   9,95
Tomatensaus l kaasmix l verse knoflook l 
verse tomaat l oregano

Vegetale   10,65
Tomatensaus l kaasmix l paprika l ui l 
champignons l olijven l artisjokken l oregano

Gorgonzola   10,65
Tomatensaus l kaasmix l gorgonzola

Quattro formaggi   11,65
Tomatensaus l jonge kaas l mozzarella l 
gorgonzola l provelone

Carpaccio van rund  
Parmezaan | gepofte kaantjes | pesto

Vitello tonato   
Kalfsvlees | tonijnmayonaise 

Caesar salade        
Romaanse sla | ei | parmezaan 

Bruschetta caprese   
Mozzarella | gepofte tomaatjes | basilicum 

Frisse watermeloen salade met romige feta    
Gedroogde zwarte olijven | mint

Nachos uit de oven met een frisse tomatensalsa      
Guacamole | crème fraîche

Handgemaakte empanada gevuld 
met rundergehakt        
Gevuld gefrituurd pasteitje | chilli dip 

Pappadum met gerookte zalm        
Dunne indiaanse cracker | citroen crème

Ambachtelijke spinazie & kaas kroketje   
Verse spinazie salade | walnoten

Geurige kokos curry soep        
Cassave kroepoek 

Zachte geitenkaas 
met een bieten parelcouscous   
Geitenkaas | pompoenpitjes

Gerookte makreel rillette         
Appel | salade

Romige paté van wilde eend    
Cranberry compote

Antipasti met olijvenbrood uit eigen keuken   
Parmaham | salami | olijvenbrood | artisjok | 
gemarineerde olijven 

Frietjes (voor twee personen)     

Stokbrood uit eigen keuken 
(voor twee personen)   
Kruidenboter | tapenade

Gemengde groene salade    
Croutons | citrus dressing

Paëlla    
Garnalen | chorizo | mossel  

Gemarineerde kipstukjes in satésaus    
Krokante uitjes | atjar | cassave kroepoek

Mini pita shoarma 
met onze beroemde knoflooksaus        
Shoarma (varken) | ijsbergsla 

Zachte mais tortilla met pulled chicken        
Geplukte kip | tomatensalsa

Mini calzone ‘chefs keuze’                          
Vraag onze bedieningsmedewerker 
naar de keuze van de chef

Hotdog gevuld met cheddar kaas en jalapeno 
pepers        
Pretzel broodje | chilli mayonaise | 
zoetzure rode kool 

Linguine pasta pesto   
Parmezaan | rucola | pijnboompitjes

Ei pannetje met spinazie en paddenstoelen        
Room | parmezaan 

Licht geroosterde verse zalm 
met kerriekool salade   
Soja lak | sesam

Gekarameliseerde robuuste worteltjes   
Honing | piment

Vegetarisch spiesje met geroosterde 
bloemkool en hummus        
Vegetarisch kipspiesje | hummus 

Biefstukpuntjes Argentijnse stijl   
Chimichurri | maïs

Gamba met oosterse noedelsalade    
Grote garnaal met kop | Japanse sesamsaus

Geroosterde kipsteak op een lente stampotje   
Stampotje rucola | piccalilly

Kibbeling met remouladesaus       
Remouladesaus | citroen

Cookie dough met smarties en slagroom     
Vers gedraaide koekjes deeg met de smaak 
van romig zandkoekje en kaneel

‘Snickerz’   
Chocolademousse | caramel saus | pinda crunch     

Stroopwafel ijs met stroopwafel kruimels   

Biologische belegen geitenkaas   
Appelstroop 

IJs van de maand    
Vraag onze bedieningsmedewerker naar 
de smaak van de maand

Smeuïge walnoot carrot cake    

Bastogne roomijs met bastogne poeder   

Beignet roodfruit   
Poedersuiker | frambozen saus

Strawberry cheesecake ijs   
Frambozen crunch 

Slagroomsoesjes met chocoladesaus   
Poedersuiker| chocoladesaus 

Spekkoek en spekkoekijs        

Vers fruit met geslagen room    

Cappuccino pannacotta        
Slagroom | koffieboontje

Carpaccio van rund   

Tomatensoepje   

Nacho’s met kaas uit de oven   

Stokbroodje met nutella    

Frietjes met mayonaise   

Poffertjes met poedersuiker   

Kip nuggets   

Gebakken biefstukpuntjes met kruidenboter   

Vissticks   

Bitterballen     

Shoarma met mini pitabroodje en knoflooksaus  
 

Snoepzakje   

Slagroom soesjes   

Kinder buenoijs    

Nutella ijs    

Vers fruit met slagroom

Pizza’s



 Pizzeria Pizzeria 
(vanaf 17.00 uur)

Snow White   8,60
Geen sprookje maar wel een héle goede 
cocktail! Ketel One vodka l citroen l IPA bier

Gin Fizz   8,10
Een klassieker in een modern jasje. 
Tanqueray gin l St-Germain Elderflower l 
citroen l suiker l bruiswater

A Summer's Tale   6,10
Denk aan die warme, zomerse, zwoele, 
Spaanse nachten. Belsazar rose vermouth l 
citroen l suiker l bruiswater

Mojito    8,60
Wereldwijd één van de meest gedronken cocktails. 
Moeten we er nog meer bij vertellen? Bacardi carta 
oro l limoen l munt l suiker l 
bruiswater

Daiquiri   6,10
Dit is het drankje waarvoor beroemde 
Amerikaanse schrijvers, filmsterren en 
muzikanten tijdens de drooglegging naar 
Cuba reisden. Wij snappen wel waarom ;) 
Bacardi añejo cuatro l limoen l suiker

Paloma   8,20
Taco’s, Nacho’s, Lucha Libre en Paloma’s. 
Dit is Mexicaans erfgoed! Corralejo blanco 
tequila l limoen l Thomas Henry Grapefruit soda

Cosmopolitan 2.0   9,40
Iets wat goed is, kan altijd beter! Probeer maar.. 
Ketel One vodka l Dekuyper triple sec l limoen l 
suiker l cranberry sap l prosecco

Pornstar Martini   7,90
De beroemde bartender Douglas Ankrah kreeg 
na het bezoek van een club in Zuid-Afrika inspiratie 
voor een nieuw recept.. En dit werd meteen een 
wereldwijde hit! Ketel one vodka met vanille l 
vanille siroop l passie vrucht purée l eiwit

Razz Mojito    8,90
Een fruitige variatie. Bacardi razz l frambozen l 
limoen l munt l suiker

The STARS colada    10,25
Dit is de echte ster van de avond! Jij ook, na 
een paar van deze ;) 
Bacardi 8 años l DeKuyper Banana l mango 
purée l cocos siroop l room

El Mare y Sol   7,80
Deze frisse, licht zoete cocktail neemt je zo 
mee van de Vesting naar de Costa del Sol. 
Gin Mare l aardbei l basilicum l citroen l 
chili siroop

  

Negroni   9,90
Wij geloven er heilig in dat je deze klassieke 
cocktail bij een pizza moet drinken! 
Tanqueray gin l Campari l Martini rubino

Old Fashioned   7,80
Jazz muzikanten, sigaren en kaarslicht die de bar 
verlicht.. Anything else, mr. Draper? 
Jim Beam whisky l suiker l angostura bitters l 
sinaasappelschil

Moscow Mule   8,90
Deze is zo goed.. je drinkt er makkelijk tien weg. 
Maar probeer dat maar niet. Of toch wel? 
Ketel one vodka l limoen l gember bier

Whisky Sour   7,80
Als je denkt dat goede whisky niet in een 
cocktail thuis hoort, zou je deze is moeten 
proberen! Jim Beam whisky l limoen l 
suiker l eiwit

Espresso Martini   9,60
Dit is het perfecte drankje na het diner. 
Espresso, lekker voor het na eten en vodka 
om de avond echt eens goed te beginnen. 
Ketel One vodka l Kahlúa l espresso l vanille siroop

Nutorious Sour   7,80
Hier kan bijna geen dessert tegen op. Als je wilt
kun je er een lepeltje bij krijgen;) Frangelico l 
Mandarine Napoleon l citroen l suiker l eiwit

Sgroppino   9,80
Romig, fris en zacht. 3 uitersten die perfect 
samen gaan in deze cocktail. Italiaans recept, 
dus het moet wel lekker zijn. 
Ketel One vodka l room l citroen sorbet l prosecco

for the ones who don’t drink, are too young, 
or for the heroes who have to drive  

No Gin & Tonic   4,90
Een alcoholvrije Gin & Tonic. 
Ja het bestaat echt. En is nog lekker ook! 
Seedlip l Thomas Henry elderflower tonic

Med vibes   5,40
Wie zegt dat alleen cocktails met alcohol 
lekker mogen zijn? 
Aardbei l Basilicum l chili siroop l ginger ale

Virgin Pornstar Martini   6,20
Een virgin pornstar.. Het blijft een raadsel. 
Ananassap l passievrucht l vanille siroop

Virgin Mojito   5,40
De alcoholvrije variant.
Limoen l munt l suiker l ginger ale

Pasqualini ice   4,95
De lekkerste ice coffee van Hellevoetsluis

Pistacchio nuts   6,25
Ice coffee met pistasche siroop en slagroom

Caramello sweet   6,25
Ice coffee met caramel siroop en slagroom

Wiener melange   6,80
De klassieker met pasqualini espresso l 
callebaut pure chocolade l slagroom 

Caramel stroopwafel   6,60
Voor de caramel lovers... pasqualini espresso l 
stroopwafel kruim l caramel siroop l slagroom

Specu-latte   6,60
Koffie leutjes opgelet... pasqualini espresso, 
speculoos siroop en slagroom

Verse muntthee   2,90

Verse gember limoen thee   3,15

De sterren van Stars   2,45
Heerlijke fruitthee met aardbeien, kersen 
en rozenblaadjes 

Tuin van de vesting   2,45
Zachte bloementhee van gele rozenblaadjes 
en blauwe korenbloemen  

Groene thee   2,45

Rooiebos thee   2,45

Earl grey thee   2,45

Pure chocolate    3,95

Smooth milk    3,95

Warm white   3,95

Crazy pink    4,10

Heineken Pils   v.a. 2,50
Nederlands meest gedronken pils 
in de maten 0,25 l 0,35 l 0,5 l 1,5 l

Paulaner Hefe Weissbier   4,85
Duits witbier uit Muchen 0,5 l

Brand Session IPA   2,95
India Pale Ale dat zich kenmerkt 
door exotische aroma’s 0,25 l

Ouwetoeter Sterke Blonde   4,85
Een stevig Oudenhoorns blond bier van hoge 
gisting, vol van smaak en een frisse droge 
afdronk.

Ouwetoeter Eigen Weizen   4,85
Een weizenbier op traditionele wijze gebrouwen 
met gerstemout en tarwemout, waardoor het 
een heerlijke frisse dorstlesser is.

Solaes 8 gemeten   5,95
Double Indian Pale Ale van Goeree -Overflakkee 
is een kruidig bier met een pittig karakter

Via Dei Birrai 32 nebra   16,95
Italiaans amberkleurige bier om samen van te 
genieten. Biedt zachte aroma's van witte 
bloemen, karamel en een lichte kruidigheid 0,75 l 

Hertog Jan - pilsener    3,15

Wieckse witte - witbier   3,15

Palm - amberbier    3,00

Duvel - speciaal bier   4,10

Leffe Blond - blond abdijbier   4,10

Westmalle dubbel - donker trappistenbier   4,10

Westmalle tripel - blond trappistenbier   4,45

Corona - Mexicaans bier   4,75

Desperados - Mexicaans bier   4,75

Amstel radler - pilsener met citroenwater   3,00

Wieckse rose - fruitig rosebier   3,40

Apple bandit - traditioneel cider   3,15

Jillz red - appelcider met roodfruit   3,15

Heineken 0.0 - pilsener   2,95

Amstel radler 0.0 - 
pilsener met citroenwater   2,95

Jillz 0.0 - appelcider   2,95

Tarani Sauvignon Blanc Wit, Frankrijk  
Fris met intense smaken van citrus, 
meloen en exotisch fruit
glas 3,25 fles 75cl 12,95 

Bereich Bernkastel zoete wijn, Duitsland
Heerlijk frisse smaak met 
fruitig karakter
glas 3,10 fles 75cl 15,50 

Misty Cove sauvignon blanc, Nieuw-Zeeland
Vol en sappig van kruisbessen, 
verse kruiden en meloen
glas 5,25 fles 75cl 20,95 

Pago de Cirsus Chardonnay, Spanje
Fris met een intense fruitig bouguet 
glas 5,25 fles 75cl 20,95
 

Tarani Malbec, Frankrijk 
Zwoele en zachte wijn 
vol met tonen van rijp fruit
glas 3,25 fles 75cl 12,95 

Lunatico Primitivo Puglia, Italië
Intense aroma's van rood fruit 
en kruiden 
glas 4,50 fles 75cl 17,95 

Tarani Gamay Rosé, Frankrijk
Sappig en sprankelend met aardbeitjes, 
frambozen en  rode besjes
glas 3,25 fles 1l 12,95
 
Rosé Chic, Frankrijk 75cl 18,50
Fris met tonen van rood fruit, citrus 
en rode snoepjes

La Gioiosa Prosecco, Italië 20cl 5,25
Frisheid van wit fruit en citrus

Prosecco Spumante 1908, Italië 75cl 18,50
Het bouquet is fris, bloemig en licht aromatisch

Strawberry Bobby's  9,90
Bobby's l Aardbeien l Munt l Elderflower Tonic

Hendrick's Buck 10,90
Hendricks l Ginger Beer l Limoen 

Blueberry Gin 8,90
Bombay Sapphire l Creme de Cassis l 
Indian Tonic l Bosbessen

Celery Gin  10,60
Rutte Celery l Indian Tonic l Selderij

Aperol Spritz  8,90
Aperol l Prosecco l Soda

Fizzy Peachtree 6,90
Peachtree l Limoen l Soda

Dutch Lemonade 7,90
Old Simon l Limoen l Soda

Thomas Henry Ginger Beer 3,65
Sterk en verrassend pittig door meer gember

Thomas Henry Ginger Ale 3,45
Licht pittig met een volle gember smaak

Thomas Henry Elderflower Tonic 3,45
Fruitige vlierbloesem met een zachte 
bitterheid

Thomas Henry Grapefruit 3,45
Heerlijke grapefruit waarbij zoet en zuur 
perfect in balans zijn

Nacho's met kaas uit de oven 4,45
Met tomatensalsa, guacamole en 
crème frâiche

Stokbrood kruidenboter 6,95
Met brood uit eigen keuken en tapenade

Portie bittergarnituur 7,25
Met mayonaise en ketchup
12 stuks

Portie bitterballen 7,65
Met zachte mosterd
12 stuks

Krokante kibbeling  5,90
Met remouladesaus
6 stuks

Hoeksche zeezout chips   3,95
Met chili mayonaisedip
 
Inktvisringen 7,25
Met citroen mayonaise
12 stuks

Appeltaart met slagroom 1,95 

Borromea   10,45
Tomatensaus l kaasmix l parmaham l oregano

Salami   10,45
Tomatensaus l kaasmix l salami l oregano

Romana   10,55
Tomatensaus l kaasmix l parmaham l 
champignons l oregano

Calabrese   10,65
Tomatensaus l kaasmix l parmaham l ei l 
oregano

Carbonara   10,65
Tomatensaus l kaasmix l gerookte spekreepjes l 
ei l oregano

Capricciosa   11,15
Tomatensaus l kaasmix l parmaham l 
champignons l ei l oregano

Hawaï   10,55
Tomatensaus l kaasmix l ham l stukjes ananas

Pepperoni   11,15
Tomatensaus l kaasmix l pepperoni (rundvlees) l 
paprika

Bolognese   10,95
Tomatensaus l kaasmix l gekruide gehakt 
(rundvlees)

Mexicana   11,15
Tomatensaus l kaasmix l Mexicaanse kip l 
maïs l paprika

Shoarma   10,95
Tomatensaus l kaasmix l shoarma van het spit 
(varkensvlees) l knoflooksaus

Vesuvio   11,45
Tomatensaus l kaasmix l gekruide gehakt 
(rundvlees) l champignons l Spaanse pepers

Spinaci   11,15
Tomatensaus l kaasmix l spinazi l spek l ei l ui

Quattro stagioni   11,95
Tomatensaus l kaasmix l parmaham l salami l 
paprika l ui l champignons l olijven l artisjok l 
oregano

Carne   12,65
Tomatensaus l kaasmix l salami l shoarma 
van het spit (varkensvlees) l gekruide gehakt 
(rundvlees)

Napolitana   10,25
Tomatensaus, kaasmix en ansjovis

Siciliana   11,25
Tomatensaus l kaasmix l ansjovis l kappertjes l 
olijven

Tonno   11,95
Tomatensaus l kaasmix l tonijn l ui

Marinara   12,60
Tomatensaus l kaasmix l gekruide marinade 
van mosselen, garnalen en tonijn

Mega kip bol   11,95
Pizzabol gevuld met kaasmix l mexicaanse kip l 
cocktailsaus

Mega shoarma bol   11,45
Pizzabol gevuld met shoarma van het spit 
(varkensvlees) l knoflooksaus

Calzone   11,95
Pizzabol gevuld met kaasmix l paprika l ui l 
champignons l parmaham l salami l 
artisjok l olijven

Margherita   9,20
Tomatensaus l kaasmix l oregano

Cipolle   9,25
Tomatensaus l kaasmix l ui l oregano

Con funghi   9,65
Tomatensaus l kaasmix l champignons l 
oregano

Paprika   9,65
Tomatensaus l kaasmix l paprika l ui l 
oregano

Francavilla   9,95
Tomatensaus l kaasmix l verse knoflook l 
verse tomaat l oregano

Vegetale   10,65
Tomatensaus l kaasmix l paprika l ui l 
champignons l olijven l artisjokken l oregano

Gorgonzola   10,65
Tomatensaus l kaasmix l gorgonzola

Quattro formaggi   11,65
Tomatensaus l jonge kaas l mozzarella l 
gorgonzola l provelone

Carpaccio van rund  
Parmezaan | gepofte kaantjes | pesto

Vitello tonato   
Kalfsvlees | tonijnmayonaise 

Caesar salade        
Romaanse sla | ei | parmezaan 

Bruschetta caprese   
Mozzarella | gepofte tomaatjes | basilicum 

Frisse watermeloen salade met romige feta    
Gedroogde zwarte olijven | mint

Nachos uit de oven met een frisse tomatensalsa      
Guacamole | crème fraîche

Handgemaakte empanada gevuld 
met rundergehakt        
Gevuld gefrituurd pasteitje | chilli dip 

Pappadum met gerookte zalm        
Dunne indiaanse cracker | citroen crème

Ambachtelijke spinazie & kaas kroketje   
Verse spinazie salade | walnoten

Geurige kokos curry soep        
Cassave kroepoek 

Zachte geitenkaas 
met een bieten parelcouscous   
Geitenkaas | pompoenpitjes

Gerookte makreel rillette         
Appel | salade

Romige paté van wilde eend    
Cranberry compote

Antipasti met olijvenbrood uit eigen keuken   
Parmaham | salami | olijvenbrood | artisjok | 
gemarineerde olijven 

Frietjes (voor twee personen)     

Stokbrood uit eigen keuken 
(voor twee personen)   
Kruidenboter | tapenade

Gemengde groene salade    
Croutons | citrus dressing

Paëlla    
Garnalen | chorizo | mossel  

Gemarineerde kipstukjes in satésaus    
Krokante uitjes | atjar | cassave kroepoek

Mini pita shoarma 
met onze beroemde knoflooksaus        
Shoarma (varken) | ijsbergsla 

Zachte mais tortilla met pulled chicken        
Geplukte kip | tomatensalsa

Mini calzone ‘chefs keuze’                          
Vraag onze bedieningsmedewerker 
naar de keuze van de chef

Hotdog gevuld met cheddar kaas en jalapeno 
pepers        
Pretzel broodje | chilli mayonaise | 
zoetzure rode kool 

Linguine pasta pesto   
Parmezaan | rucola | pijnboompitjes

Ei pannetje met spinazie en paddenstoelen        
Room | parmezaan 

Licht geroosterde verse zalm 
met kerriekool salade   
Soja lak | sesam

Gekarameliseerde robuuste worteltjes   
Honing | piment

Vegetarisch spiesje met geroosterde 
bloemkool en hummus        
Vegetarisch kipspiesje | hummus 

Biefstukpuntjes Argentijnse stijl   
Chimichurri | maïs

Gamba met oosterse noedelsalade    
Grote garnaal met kop | Japanse sesamsaus

Geroosterde kipsteak op een lente stampotje   
Stampotje rucola | piccalilly

Kibbeling met remouladesaus       
Remouladesaus | citroen

Cookie dough met smarties en slagroom     
Vers gedraaide koekjes deeg met de smaak 
van romig zandkoekje en kaneel

‘Snickerz’   
Chocolademousse | caramel saus | pinda crunch     

Stroopwafel ijs met stroopwafel kruimels   

Biologische belegen geitenkaas   
Appelstroop 

IJs van de maand    
Vraag onze bedieningsmedewerker naar 
de smaak van de maand

Smeuïge walnoot carrot cake    

Bastogne roomijs met bastogne poeder   

Beignet roodfruit   
Poedersuiker | frambozen saus

Strawberry cheesecake ijs   
Frambozen crunch 

Slagroomsoesjes met chocoladesaus   
Poedersuiker| chocoladesaus 

Spekkoek en spekkoekijs        

Vers fruit met geslagen room    

Cappuccino pannacotta        
Slagroom | koffieboontje

Carpaccio van rund   

Tomatensoepje   

Nacho’s met kaas uit de oven   

Stokbroodje met nutella    

Frietjes met mayonaise   

Poffertjes met poedersuiker   

Kip nuggets   

Gebakken biefstukpuntjes met kruidenboter   

Vissticks   

Bitterballen     

Shoarma met mini pitabroodje en knoflooksaus  
 

Snoepzakje   

Slagroom soesjes   

Kinder buenoijs    

Nutella ijs    

Vers fruit met slagroom

Pizza’s

Pizza's dubbelgeklapt

Pizza's vegetarisch



 Borrel & Bites Borrel & Bites 
(vanaf 17.00 uur)

Snow White   8,60
Geen sprookje maar wel een héle goede 
cocktail! Ketel One vodka l citroen l IPA bier

Gin Fizz   8,10
Een klassieker in een modern jasje. 
Tanqueray gin l St-Germain Elderflower l 
citroen l suiker l bruiswater

A Summer's Tale   6,10
Denk aan die warme, zomerse, zwoele, 
Spaanse nachten. Belsazar rose vermouth l 
citroen l suiker l bruiswater

Mojito    8,60
Wereldwijd één van de meest gedronken cocktails. 
Moeten we er nog meer bij vertellen? Bacardi carta 
oro l limoen l munt l suiker l 
bruiswater

Daiquiri   6,10
Dit is het drankje waarvoor beroemde 
Amerikaanse schrijvers, filmsterren en 
muzikanten tijdens de drooglegging naar 
Cuba reisden. Wij snappen wel waarom ;) 
Bacardi añejo cuatro l limoen l suiker

Paloma   8,20
Taco’s, Nacho’s, Lucha Libre en Paloma’s. 
Dit is Mexicaans erfgoed! Corralejo blanco 
tequila l limoen l Thomas Henry Grapefruit soda

Cosmopolitan 2.0   9,40
Iets wat goed is, kan altijd beter! Probeer maar.. 
Ketel One vodka l Dekuyper triple sec l limoen l 
suiker l cranberry sap l prosecco

Pornstar Martini   7,90
De beroemde bartender Douglas Ankrah kreeg 
na het bezoek van een club in Zuid-Afrika inspiratie 
voor een nieuw recept.. En dit werd meteen een 
wereldwijde hit! Ketel one vodka met vanille l 
vanille siroop l passie vrucht purée l eiwit

Razz Mojito    8,90
Een fruitige variatie. Bacardi razz l frambozen l 
limoen l munt l suiker

The STARS colada    10,25
Dit is de echte ster van de avond! Jij ook, na 
een paar van deze ;) 
Bacardi 8 años l DeKuyper Banana l mango 
purée l cocos siroop l room

El Mare y Sol   7,80
Deze frisse, licht zoete cocktail neemt je zo 
mee van de Vesting naar de Costa del Sol. 
Gin Mare l aardbei l basilicum l citroen l 
chili siroop

  

Negroni   9,90
Wij geloven er heilig in dat je deze klassieke 
cocktail bij een pizza moet drinken! 
Tanqueray gin l Campari l Martini rubino

Old Fashioned   7,80
Jazz muzikanten, sigaren en kaarslicht die de bar 
verlicht.. Anything else, mr. Draper? 
Jim Beam whisky l suiker l angostura bitters l 
sinaasappelschil

Moscow Mule   8,90
Deze is zo goed.. je drinkt er makkelijk tien weg. 
Maar probeer dat maar niet. Of toch wel? 
Ketel one vodka l limoen l gember bier

Whisky Sour   7,80
Als je denkt dat goede whisky niet in een 
cocktail thuis hoort, zou je deze is moeten 
proberen! Jim Beam whisky l limoen l 
suiker l eiwit

Espresso Martini   9,60
Dit is het perfecte drankje na het diner. 
Espresso, lekker voor het na eten en vodka 
om de avond echt eens goed te beginnen. 
Ketel One vodka l Kahlúa l espresso l vanille siroop

Nutorious Sour   7,80
Hier kan bijna geen dessert tegen op. Als je wilt
kun je er een lepeltje bij krijgen;) Frangelico l 
Mandarine Napoleon l citroen l suiker l eiwit

Sgroppino   9,80
Romig, fris en zacht. 3 uitersten die perfect 
samen gaan in deze cocktail. Italiaans recept, 
dus het moet wel lekker zijn. 
Ketel One vodka l room l citroen sorbet l prosecco

for the ones who don’t drink, are too young, 
or for the heroes who have to drive  

No Gin & Tonic   4,90
Een alcoholvrije Gin & Tonic. 
Ja het bestaat echt. En is nog lekker ook! 
Seedlip l Thomas Henry elderflower tonic

Med vibes   5,40
Wie zegt dat alleen cocktails met alcohol 
lekker mogen zijn? 
Aardbei l Basilicum l chili siroop l ginger ale

Virgin Pornstar Martini   6,20
Een virgin pornstar.. Het blijft een raadsel. 
Ananassap l passievrucht l vanille siroop

Virgin Mojito   5,40
De alcoholvrije variant.
Limoen l munt l suiker l ginger ale

Pasqualini ice   4,95
De lekkerste ice coffee van Hellevoetsluis

Pistacchio nuts   6,25
Ice coffee met pistasche siroop en slagroom

Caramello sweet   6,25
Ice coffee met caramel siroop en slagroom

Wiener melange   6,80
De klassieker met pasqualini espresso l 
callebaut pure chocolade l slagroom 

Caramel stroopwafel   6,60
Voor de caramel lovers... pasqualini espresso l 
stroopwafel kruim l caramel siroop l slagroom

Specu-latte   6,60
Koffie leutjes opgelet... pasqualini espresso, 
speculoos siroop en slagroom

Verse muntthee   2,90

Verse gember limoen thee   3,15

De sterren van Stars   2,45
Heerlijke fruitthee met aardbeien, kersen 
en rozenblaadjes 

Tuin van de vesting   2,45
Zachte bloementhee van gele rozenblaadjes 
en blauwe korenbloemen  

Groene thee   2,45

Rooiebos thee   2,45

Earl grey thee   2,45

Pure chocolate    3,95

Smooth milk    3,95

Warm white   3,95

Crazy pink    4,10

Heineken Pils   v.a. 2,50
Nederlands meest gedronken pils 
in de maten 0,25 l 0,35 l 0,5 l 1,5 l

Paulaner Hefe Weissbier   4,85
Duits witbier uit Muchen 0,5 l

Brand Session IPA   2,95
India Pale Ale dat zich kenmerkt 
door exotische aroma’s 0,25 l

Ouwetoeter Sterke Blonde   4,85
Een stevig Oudenhoorns blond bier van hoge 
gisting, vol van smaak en een frisse droge 
afdronk.

Ouwetoeter Eigen Weizen   4,85
Een weizenbier op traditionele wijze gebrouwen 
met gerstemout en tarwemout, waardoor het 
een heerlijke frisse dorstlesser is.

Solaes 8 gemeten   5,95
Double Indian Pale Ale van Goeree -Overflakkee 
is een kruidig bier met een pittig karakter

Via Dei Birrai 32 nebra   16,95
Italiaans amberkleurige bier om samen van te 
genieten. Biedt zachte aroma's van witte 
bloemen, karamel en een lichte kruidigheid 0,75 l 

Hertog Jan - pilsener    3,15

Wieckse witte - witbier   3,15

Palm - amberbier    3,00

Duvel - speciaal bier   4,10

Leffe Blond - blond abdijbier   4,10

Westmalle dubbel - donker trappistenbier   4,10

Westmalle tripel - blond trappistenbier   4,45

Corona - Mexicaans bier   4,75

Desperados - Mexicaans bier   4,75

Amstel radler - pilsener met citroenwater   3,00

Wieckse rose - fruitig rosebier   3,40

Apple bandit - traditioneel cider   3,15

Jillz red - appelcider met roodfruit   3,15

Heineken 0.0 - pilsener   2,95

Amstel radler 0.0 - 
pilsener met citroenwater   2,95

Jillz 0.0 - appelcider   2,95

Tarani Sauvignon Blanc Wit, Frankrijk  
Fris met intense smaken van citrus, 
meloen en exotisch fruit
glas 3,25 fles 75cl 12,95 

Bereich Bernkastel zoete wijn, Duitsland
Heerlijk frisse smaak met 
fruitig karakter
glas 3,10 fles 75cl 15,50 

Misty Cove sauvignon blanc, Nieuw-Zeeland
Vol en sappig van kruisbessen, 
verse kruiden en meloen
glas 5,25 fles 75cl 20,95 

Pago de Cirsus Chardonnay, Spanje
Fris met een intense fruitig bouguet 
glas 5,25 fles 75cl 20,95
 

Tarani Malbec, Frankrijk 
Zwoele en zachte wijn 
vol met tonen van rijp fruit
glas 3,25 fles 75cl 12,95 

Lunatico Primitivo Puglia, Italië
Intense aroma's van rood fruit 
en kruiden 
glas 4,50 fles 75cl 17,95 

Tarani Gamay Rosé, Frankrijk
Sappig en sprankelend met aardbeitjes, 
frambozen en  rode besjes
glas 3,25 fles 1l 12,95
 
Rosé Chic, Frankrijk 75cl 18,50
Fris met tonen van rood fruit, citrus 
en rode snoepjes

La Gioiosa Prosecco, Italië 20cl 5,25
Frisheid van wit fruit en citrus

Prosecco Spumante 1908, Italië 75cl 18,50
Het bouquet is fris, bloemig en licht aromatisch

Strawberry Bobby's  9,90
Bobby's l Aardbeien l Munt l Elderflower Tonic

Hendrick's Buck 10,90
Hendricks l Ginger Beer l Limoen 

Blueberry Gin 8,90
Bombay Sapphire l Creme de Cassis l 
Indian Tonic l Bosbessen

Celery Gin  10,60
Rutte Celery l Indian Tonic l Selderij

Aperol Spritz  8,90
Aperol l Prosecco l Soda

Fizzy Peachtree 6,90
Peachtree l Limoen l Soda

Dutch Lemonade 7,90
Old Simon l Limoen l Soda

Thomas Henry Ginger Beer 3,65
Sterk en verrassend pittig door meer gember

Thomas Henry Ginger Ale 3,45
Licht pittig met een volle gember smaak

Thomas Henry Elderflower Tonic 3,45
Fruitige vlierbloesem met een zachte 
bitterheid

Thomas Henry Grapefruit 3,45
Heerlijke grapefruit waarbij zoet en zuur 
perfect in balans zijn

Nacho's met kaas uit de oven 4,45
Met tomatensalsa, guacamole en 
crème frâiche

Stokbrood kruidenboter 6,95
Met brood uit eigen keuken en tapenade

Portie bittergarnituur 7,25
Met mayonaise en ketchup
12 stuks

Portie bitterballen 7,65
Met zachte mosterd
12 stuks

Krokante kibbeling  5,90
Met remouladesaus
6 stuks

Hoeksche zeezout chips   3,95
Met chili mayonaisedip
 
Inktvisringen 7,25
Met citroen mayonaise
12 stuks

Appeltaart met slagroom 1,95 

Borromea   10,45
Tomatensaus l kaasmix l parmaham l oregano

Salami   10,45
Tomatensaus l kaasmix l salami l oregano

Romana   10,55
Tomatensaus l kaasmix l parmaham l 
champignons l oregano

Calabrese   10,65
Tomatensaus l kaasmix l parmaham l ei l 
oregano

Carbonara   10,65
Tomatensaus l kaasmix l gerookte spekreepjes l 
ei l oregano

Capricciosa   11,15
Tomatensaus l kaasmix l parmaham l 
champignons l ei l oregano

Hawaï   10,55
Tomatensaus l kaasmix l ham l stukjes ananas

Pepperoni   11,15
Tomatensaus l kaasmix l pepperoni (rundvlees) l 
paprika

Bolognese   10,95
Tomatensaus l kaasmix l gekruide gehakt 
(rundvlees)

Mexicana   11,15
Tomatensaus l kaasmix l Mexicaanse kip l 
maïs l paprika

Shoarma   10,95
Tomatensaus l kaasmix l shoarma van het spit 
(varkensvlees) l knoflooksaus

Vesuvio   11,45
Tomatensaus l kaasmix l gekruide gehakt 
(rundvlees) l champignons l Spaanse pepers

Spinaci   11,15
Tomatensaus l kaasmix l spinazi l spek l ei l ui

Quattro stagioni   11,95
Tomatensaus l kaasmix l parmaham l salami l 
paprika l ui l champignons l olijven l artisjok l 
oregano

Carne   12,65
Tomatensaus l kaasmix l salami l shoarma 
van het spit (varkensvlees) l gekruide gehakt 
(rundvlees)

Napolitana   10,25
Tomatensaus, kaasmix en ansjovis

Siciliana   11,25
Tomatensaus l kaasmix l ansjovis l kappertjes l 
olijven

Tonno   11,95
Tomatensaus l kaasmix l tonijn l ui

Marinara   12,60
Tomatensaus l kaasmix l gekruide marinade 
van mosselen, garnalen en tonijn

Mega kip bol   11,95
Pizzabol gevuld met kaasmix l mexicaanse kip l 
cocktailsaus

Mega shoarma bol   11,45
Pizzabol gevuld met shoarma van het spit 
(varkensvlees) l knoflooksaus

Calzone   11,95
Pizzabol gevuld met kaasmix l paprika l ui l 
champignons l parmaham l salami l 
artisjok l olijven

Margherita   9,20
Tomatensaus l kaasmix l oregano

Cipolle   9,25
Tomatensaus l kaasmix l ui l oregano

Con funghi   9,65
Tomatensaus l kaasmix l champignons l 
oregano

Paprika   9,65
Tomatensaus l kaasmix l paprika l ui l 
oregano

Francavilla   9,95
Tomatensaus l kaasmix l verse knoflook l 
verse tomaat l oregano

Vegetale   10,65
Tomatensaus l kaasmix l paprika l ui l 
champignons l olijven l artisjokken l oregano

Gorgonzola   10,65
Tomatensaus l kaasmix l gorgonzola

Quattro formaggi   11,65
Tomatensaus l jonge kaas l mozzarella l 
gorgonzola l provelone

Carpaccio van rund  
Parmezaan | gepofte kaantjes | pesto

Vitello tonato   
Kalfsvlees | tonijnmayonaise 

Caesar salade        
Romaanse sla | ei | parmezaan 

Bruschetta caprese   
Mozzarella | gepofte tomaatjes | basilicum 

Frisse watermeloen salade met romige feta    
Gedroogde zwarte olijven | mint

Nachos uit de oven met een frisse tomatensalsa      
Guacamole | crème fraîche

Handgemaakte empanada gevuld 
met rundergehakt        
Gevuld gefrituurd pasteitje | chilli dip 

Pappadum met gerookte zalm        
Dunne indiaanse cracker | citroen crème

Ambachtelijke spinazie & kaas kroketje   
Verse spinazie salade | walnoten

Geurige kokos curry soep        
Cassave kroepoek 

Zachte geitenkaas 
met een bieten parelcouscous   
Geitenkaas | pompoenpitjes

Gerookte makreel rillette         
Appel | salade

Romige paté van wilde eend    
Cranberry compote

Antipasti met olijvenbrood uit eigen keuken   
Parmaham | salami | olijvenbrood | artisjok | 
gemarineerde olijven 

Frietjes (voor twee personen)     

Stokbrood uit eigen keuken 
(voor twee personen)   
Kruidenboter | tapenade

Gemengde groene salade    
Croutons | citrus dressing

Paëlla    
Garnalen | chorizo | mossel  

Gemarineerde kipstukjes in satésaus    
Krokante uitjes | atjar | cassave kroepoek

Mini pita shoarma 
met onze beroemde knoflooksaus        
Shoarma (varken) | ijsbergsla 

Zachte mais tortilla met pulled chicken        
Geplukte kip | tomatensalsa

Mini calzone ‘chefs keuze’                          
Vraag onze bedieningsmedewerker 
naar de keuze van de chef

Hotdog gevuld met cheddar kaas en jalapeno 
pepers        
Pretzel broodje | chilli mayonaise | 
zoetzure rode kool 

Linguine pasta pesto   
Parmezaan | rucola | pijnboompitjes

Ei pannetje met spinazie en paddenstoelen        
Room | parmezaan 

Licht geroosterde verse zalm 
met kerriekool salade   
Soja lak | sesam

Gekarameliseerde robuuste worteltjes   
Honing | piment

Vegetarisch spiesje met geroosterde 
bloemkool en hummus        
Vegetarisch kipspiesje | hummus 

Biefstukpuntjes Argentijnse stijl   
Chimichurri | maïs

Gamba met oosterse noedelsalade    
Grote garnaal met kop | Japanse sesamsaus

Geroosterde kipsteak op een lente stampotje   
Stampotje rucola | piccalilly

Kibbeling met remouladesaus       
Remouladesaus | citroen

Cookie dough met smarties en slagroom     
Vers gedraaide koekjes deeg met de smaak 
van romig zandkoekje en kaneel

‘Snickerz’   
Chocolademousse | caramel saus | pinda crunch     

Stroopwafel ijs met stroopwafel kruimels   

Biologische belegen geitenkaas   
Appelstroop 

IJs van de maand    
Vraag onze bedieningsmedewerker naar 
de smaak van de maand

Smeuïge walnoot carrot cake    

Bastogne roomijs met bastogne poeder   

Beignet roodfruit   
Poedersuiker | frambozen saus

Strawberry cheesecake ijs   
Frambozen crunch 

Slagroomsoesjes met chocoladesaus   
Poedersuiker| chocoladesaus 

Spekkoek en spekkoekijs        

Vers fruit met geslagen room    

Cappuccino pannacotta        
Slagroom | koffieboontje

Carpaccio van rund   

Tomatensoepje   

Nacho’s met kaas uit de oven   

Stokbroodje met nutella    

Frietjes met mayonaise   

Poffertjes met poedersuiker   

Kip nuggets   

Gebakken biefstukpuntjes met kruidenboter   

Vissticks   

Bitterballen     

Shoarma met mini pitabroodje en knoflooksaus  
 

Snoepzakje   

Slagroom soesjes   

Kinder buenoijs    

Nutella ijs    

Vers fruit met slagroom

Bijgerechten

Voorgerecht



 Borrel & Bites  Borrel & Bites 
(vanaf 17.00 uur)

Snow White   8,60
Geen sprookje maar wel een héle goede 
cocktail! Ketel One vodka l citroen l IPA bier

Gin Fizz   8,10
Een klassieker in een modern jasje. 
Tanqueray gin l St-Germain Elderflower l 
citroen l suiker l bruiswater

A Summer's Tale   6,10
Denk aan die warme, zomerse, zwoele, 
Spaanse nachten. Belsazar rose vermouth l 
citroen l suiker l bruiswater

Mojito    8,60
Wereldwijd één van de meest gedronken cocktails. 
Moeten we er nog meer bij vertellen? Bacardi carta 
oro l limoen l munt l suiker l 
bruiswater

Daiquiri   6,10
Dit is het drankje waarvoor beroemde 
Amerikaanse schrijvers, filmsterren en 
muzikanten tijdens de drooglegging naar 
Cuba reisden. Wij snappen wel waarom ;) 
Bacardi añejo cuatro l limoen l suiker

Paloma   8,20
Taco’s, Nacho’s, Lucha Libre en Paloma’s. 
Dit is Mexicaans erfgoed! Corralejo blanco 
tequila l limoen l Thomas Henry Grapefruit soda

Cosmopolitan 2.0   9,40
Iets wat goed is, kan altijd beter! Probeer maar.. 
Ketel One vodka l Dekuyper triple sec l limoen l 
suiker l cranberry sap l prosecco

Pornstar Martini   7,90
De beroemde bartender Douglas Ankrah kreeg 
na het bezoek van een club in Zuid-Afrika inspiratie 
voor een nieuw recept.. En dit werd meteen een 
wereldwijde hit! Ketel one vodka met vanille l 
vanille siroop l passie vrucht purée l eiwit

Razz Mojito    8,90
Een fruitige variatie. Bacardi razz l frambozen l 
limoen l munt l suiker

The STARS colada    10,25
Dit is de echte ster van de avond! Jij ook, na 
een paar van deze ;) 
Bacardi 8 años l DeKuyper Banana l mango 
purée l cocos siroop l room

El Mare y Sol   7,80
Deze frisse, licht zoete cocktail neemt je zo 
mee van de Vesting naar de Costa del Sol. 
Gin Mare l aardbei l basilicum l citroen l 
chili siroop

  

Negroni   9,90
Wij geloven er heilig in dat je deze klassieke 
cocktail bij een pizza moet drinken! 
Tanqueray gin l Campari l Martini rubino

Old Fashioned   7,80
Jazz muzikanten, sigaren en kaarslicht die de bar 
verlicht.. Anything else, mr. Draper? 
Jim Beam whisky l suiker l angostura bitters l 
sinaasappelschil

Moscow Mule   8,90
Deze is zo goed.. je drinkt er makkelijk tien weg. 
Maar probeer dat maar niet. Of toch wel? 
Ketel one vodka l limoen l gember bier

Whisky Sour   7,80
Als je denkt dat goede whisky niet in een 
cocktail thuis hoort, zou je deze is moeten 
proberen! Jim Beam whisky l limoen l 
suiker l eiwit

Espresso Martini   9,60
Dit is het perfecte drankje na het diner. 
Espresso, lekker voor het na eten en vodka 
om de avond echt eens goed te beginnen. 
Ketel One vodka l Kahlúa l espresso l vanille siroop

Nutorious Sour   7,80
Hier kan bijna geen dessert tegen op. Als je wilt
kun je er een lepeltje bij krijgen;) Frangelico l 
Mandarine Napoleon l citroen l suiker l eiwit

Sgroppino   9,80
Romig, fris en zacht. 3 uitersten die perfect 
samen gaan in deze cocktail. Italiaans recept, 
dus het moet wel lekker zijn. 
Ketel One vodka l room l citroen sorbet l prosecco

for the ones who don’t drink, are too young, 
or for the heroes who have to drive  

No Gin & Tonic   4,90
Een alcoholvrije Gin & Tonic. 
Ja het bestaat echt. En is nog lekker ook! 
Seedlip l Thomas Henry elderflower tonic

Med vibes   5,40
Wie zegt dat alleen cocktails met alcohol 
lekker mogen zijn? 
Aardbei l Basilicum l chili siroop l ginger ale

Virgin Pornstar Martini   6,20
Een virgin pornstar.. Het blijft een raadsel. 
Ananassap l passievrucht l vanille siroop

Virgin Mojito   5,40
De alcoholvrije variant.
Limoen l munt l suiker l ginger ale

Pasqualini ice   4,95
De lekkerste ice coffee van Hellevoetsluis

Pistacchio nuts   6,25
Ice coffee met pistasche siroop en slagroom

Caramello sweet   6,25
Ice coffee met caramel siroop en slagroom

Wiener melange   6,80
De klassieker met pasqualini espresso l 
callebaut pure chocolade l slagroom 

Caramel stroopwafel   6,60
Voor de caramel lovers... pasqualini espresso l 
stroopwafel kruim l caramel siroop l slagroom

Specu-latte   6,60
Koffie leutjes opgelet... pasqualini espresso, 
speculoos siroop en slagroom

Verse muntthee   2,90

Verse gember limoen thee   3,15

De sterren van Stars   2,45
Heerlijke fruitthee met aardbeien, kersen 
en rozenblaadjes 

Tuin van de vesting   2,45
Zachte bloementhee van gele rozenblaadjes 
en blauwe korenbloemen  

Groene thee   2,45

Rooiebos thee   2,45

Earl grey thee   2,45

Pure chocolate    3,95

Smooth milk    3,95

Warm white   3,95

Crazy pink    4,10

Heineken Pils   v.a. 2,50
Nederlands meest gedronken pils 
in de maten 0,25 l 0,35 l 0,5 l 1,5 l

Paulaner Hefe Weissbier   4,85
Duits witbier uit Muchen 0,5 l

Brand Session IPA   2,95
India Pale Ale dat zich kenmerkt 
door exotische aroma’s 0,25 l

Ouwetoeter Sterke Blonde   4,85
Een stevig Oudenhoorns blond bier van hoge 
gisting, vol van smaak en een frisse droge 
afdronk.

Ouwetoeter Eigen Weizen   4,85
Een weizenbier op traditionele wijze gebrouwen 
met gerstemout en tarwemout, waardoor het 
een heerlijke frisse dorstlesser is.

Solaes 8 gemeten   5,95
Double Indian Pale Ale van Goeree -Overflakkee 
is een kruidig bier met een pittig karakter

Via Dei Birrai 32 nebra   16,95
Italiaans amberkleurige bier om samen van te 
genieten. Biedt zachte aroma's van witte 
bloemen, karamel en een lichte kruidigheid 0,75 l 

Hertog Jan - pilsener    3,15

Wieckse witte - witbier   3,15

Palm - amberbier    3,00

Duvel - speciaal bier   4,10

Leffe Blond - blond abdijbier   4,10

Westmalle dubbel - donker trappistenbier   4,10

Westmalle tripel - blond trappistenbier   4,45

Corona - Mexicaans bier   4,75

Desperados - Mexicaans bier   4,75

Amstel radler - pilsener met citroenwater   3,00

Wieckse rose - fruitig rosebier   3,40

Apple bandit - traditioneel cider   3,15

Jillz red - appelcider met roodfruit   3,15

Heineken 0.0 - pilsener   2,95

Amstel radler 0.0 - 
pilsener met citroenwater   2,95

Jillz 0.0 - appelcider   2,95

Tarani Sauvignon Blanc Wit, Frankrijk  
Fris met intense smaken van citrus, 
meloen en exotisch fruit
glas 3,25 fles 75cl 12,95 

Bereich Bernkastel zoete wijn, Duitsland
Heerlijk frisse smaak met 
fruitig karakter
glas 3,10 fles 75cl 15,50 

Misty Cove sauvignon blanc, Nieuw-Zeeland
Vol en sappig van kruisbessen, 
verse kruiden en meloen
glas 5,25 fles 75cl 20,95 

Pago de Cirsus Chardonnay, Spanje
Fris met een intense fruitig bouguet 
glas 5,25 fles 75cl 20,95
 

Tarani Malbec, Frankrijk 
Zwoele en zachte wijn 
vol met tonen van rijp fruit
glas 3,25 fles 75cl 12,95 

Lunatico Primitivo Puglia, Italië
Intense aroma's van rood fruit 
en kruiden 
glas 4,50 fles 75cl 17,95 

Tarani Gamay Rosé, Frankrijk
Sappig en sprankelend met aardbeitjes, 
frambozen en  rode besjes
glas 3,25 fles 1l 12,95
 
Rosé Chic, Frankrijk 75cl 18,50
Fris met tonen van rood fruit, citrus 
en rode snoepjes

La Gioiosa Prosecco, Italië 20cl 5,25
Frisheid van wit fruit en citrus

Prosecco Spumante 1908, Italië 75cl 18,50
Het bouquet is fris, bloemig en licht aromatisch

Strawberry Bobby's  9,90
Bobby's l Aardbeien l Munt l Elderflower Tonic

Hendrick's Buck 10,90
Hendricks l Ginger Beer l Limoen 

Blueberry Gin 8,90
Bombay Sapphire l Creme de Cassis l 
Indian Tonic l Bosbessen

Celery Gin  10,60
Rutte Celery l Indian Tonic l Selderij

Aperol Spritz  8,90
Aperol l Prosecco l Soda

Fizzy Peachtree 6,90
Peachtree l Limoen l Soda

Dutch Lemonade 7,90
Old Simon l Limoen l Soda

Thomas Henry Ginger Beer 3,65
Sterk en verrassend pittig door meer gember

Thomas Henry Ginger Ale 3,45
Licht pittig met een volle gember smaak

Thomas Henry Elderflower Tonic 3,45
Fruitige vlierbloesem met een zachte 
bitterheid

Thomas Henry Grapefruit 3,45
Heerlijke grapefruit waarbij zoet en zuur 
perfect in balans zijn

Nacho's met kaas uit de oven 4,45
Met tomatensalsa, guacamole en 
crème frâiche

Stokbrood kruidenboter 6,95
Met brood uit eigen keuken en tapenade

Portie bittergarnituur 7,25
Met mayonaise en ketchup
12 stuks

Portie bitterballen 7,65
Met zachte mosterd
12 stuks

Krokante kibbeling  5,90
Met remouladesaus
6 stuks

Hoeksche zeezout chips   3,95
Met chili mayonaisedip
 
Inktvisringen 7,25
Met citroen mayonaise
12 stuks

Appeltaart met slagroom 1,95 

Borromea   10,45
Tomatensaus l kaasmix l parmaham l oregano

Salami   10,45
Tomatensaus l kaasmix l salami l oregano

Romana   10,55
Tomatensaus l kaasmix l parmaham l 
champignons l oregano

Calabrese   10,65
Tomatensaus l kaasmix l parmaham l ei l 
oregano

Carbonara   10,65
Tomatensaus l kaasmix l gerookte spekreepjes l 
ei l oregano

Capricciosa   11,15
Tomatensaus l kaasmix l parmaham l 
champignons l ei l oregano

Hawaï   10,55
Tomatensaus l kaasmix l ham l stukjes ananas

Pepperoni   11,15
Tomatensaus l kaasmix l pepperoni (rundvlees) l 
paprika

Bolognese   10,95
Tomatensaus l kaasmix l gekruide gehakt 
(rundvlees)

Mexicana   11,15
Tomatensaus l kaasmix l Mexicaanse kip l 
maïs l paprika

Shoarma   10,95
Tomatensaus l kaasmix l shoarma van het spit 
(varkensvlees) l knoflooksaus

Vesuvio   11,45
Tomatensaus l kaasmix l gekruide gehakt 
(rundvlees) l champignons l Spaanse pepers

Spinaci   11,15
Tomatensaus l kaasmix l spinazi l spek l ei l ui

Quattro stagioni   11,95
Tomatensaus l kaasmix l parmaham l salami l 
paprika l ui l champignons l olijven l artisjok l 
oregano

Carne   12,65
Tomatensaus l kaasmix l salami l shoarma 
van het spit (varkensvlees) l gekruide gehakt 
(rundvlees)

Napolitana   10,25
Tomatensaus, kaasmix en ansjovis

Siciliana   11,25
Tomatensaus l kaasmix l ansjovis l kappertjes l 
olijven

Tonno   11,95
Tomatensaus l kaasmix l tonijn l ui

Marinara   12,60
Tomatensaus l kaasmix l gekruide marinade 
van mosselen, garnalen en tonijn

Mega kip bol   11,95
Pizzabol gevuld met kaasmix l mexicaanse kip l 
cocktailsaus

Mega shoarma bol   11,45
Pizzabol gevuld met shoarma van het spit 
(varkensvlees) l knoflooksaus

Calzone   11,95
Pizzabol gevuld met kaasmix l paprika l ui l 
champignons l parmaham l salami l 
artisjok l olijven

Margherita   9,20
Tomatensaus l kaasmix l oregano

Cipolle   9,25
Tomatensaus l kaasmix l ui l oregano

Con funghi   9,65
Tomatensaus l kaasmix l champignons l 
oregano

Paprika   9,65
Tomatensaus l kaasmix l paprika l ui l 
oregano

Francavilla   9,95
Tomatensaus l kaasmix l verse knoflook l 
verse tomaat l oregano

Vegetale   10,65
Tomatensaus l kaasmix l paprika l ui l 
champignons l olijven l artisjokken l oregano

Gorgonzola   10,65
Tomatensaus l kaasmix l gorgonzola

Quattro formaggi   11,65
Tomatensaus l jonge kaas l mozzarella l 
gorgonzola l provelone

Carpaccio van rund  
Parmezaan | gepofte kaantjes | pesto

Vitello tonato   
Kalfsvlees | tonijnmayonaise 

Caesar salade        
Romaanse sla | ei | parmezaan 

Bruschetta caprese   
Mozzarella | gepofte tomaatjes | basilicum 

Frisse watermeloen salade met romige feta    
Gedroogde zwarte olijven | mint

Nachos uit de oven met een frisse tomatensalsa      
Guacamole | crème fraîche

Handgemaakte empanada gevuld 
met rundergehakt        
Gevuld gefrituurd pasteitje | chilli dip 

Pappadum met gerookte zalm        
Dunne indiaanse cracker | citroen crème

Ambachtelijke spinazie & kaas kroketje   
Verse spinazie salade | walnoten

Geurige kokos curry soep        
Cassave kroepoek 

Zachte geitenkaas 
met een bieten parelcouscous   
Geitenkaas | pompoenpitjes

Gerookte makreel rillette         
Appel | salade

Romige paté van wilde eend    
Cranberry compote

Antipasti met olijvenbrood uit eigen keuken   
Parmaham | salami | olijvenbrood | artisjok | 
gemarineerde olijven 

Frietjes (voor twee personen)     

Stokbrood uit eigen keuken 
(voor twee personen)   
Kruidenboter | tapenade

Gemengde groene salade    
Croutons | citrus dressing

Paëlla    
Garnalen | chorizo | mossel  

Gemarineerde kipstukjes in satésaus    
Krokante uitjes | atjar | cassave kroepoek

Mini pita shoarma 
met onze beroemde knoflooksaus        
Shoarma (varken) | ijsbergsla 

Zachte mais tortilla met pulled chicken        
Geplukte kip | tomatensalsa

Mini calzone ‘chefs keuze’                          
Vraag onze bedieningsmedewerker 
naar de keuze van de chef

Hotdog gevuld met cheddar kaas en jalapeno 
pepers        
Pretzel broodje | chilli mayonaise | 
zoetzure rode kool 

Linguine pasta pesto   
Parmezaan | rucola | pijnboompitjes

Ei pannetje met spinazie en paddenstoelen        
Room | parmezaan 

Licht geroosterde verse zalm 
met kerriekool salade   
Soja lak | sesam

Gekarameliseerde robuuste worteltjes   
Honing | piment

Vegetarisch spiesje met geroosterde 
bloemkool en hummus        
Vegetarisch kipspiesje | hummus 

Biefstukpuntjes Argentijnse stijl   
Chimichurri | maïs

Gamba met oosterse noedelsalade    
Grote garnaal met kop | Japanse sesamsaus

Geroosterde kipsteak op een lente stampotje   
Stampotje rucola | piccalilly

Kibbeling met remouladesaus       
Remouladesaus | citroen

Cookie dough met smarties en slagroom     
Vers gedraaide koekjes deeg met de smaak 
van romig zandkoekje en kaneel

‘Snickerz’   
Chocolademousse | caramel saus | pinda crunch     

Stroopwafel ijs met stroopwafel kruimels   

Biologische belegen geitenkaas   
Appelstroop 

IJs van de maand    
Vraag onze bedieningsmedewerker naar 
de smaak van de maand

Smeuïge walnoot carrot cake    

Bastogne roomijs met bastogne poeder   

Beignet roodfruit   
Poedersuiker | frambozen saus

Strawberry cheesecake ijs   
Frambozen crunch 

Slagroomsoesjes met chocoladesaus   
Poedersuiker| chocoladesaus 

Spekkoek en spekkoekijs        

Vers fruit met geslagen room    

Cappuccino pannacotta        
Slagroom | koffieboontje

Carpaccio van rund   

Tomatensoepje   

Nacho’s met kaas uit de oven   

Stokbroodje met nutella    

Frietjes met mayonaise   

Poffertjes met poedersuiker   

Kip nuggets   

Gebakken biefstukpuntjes met kruidenboter   

Vissticks   

Bitterballen     

Shoarma met mini pitabroodje en knoflooksaus  
 

Snoepzakje   

Slagroom soesjes   

Kinder buenoijs    

Nutella ijs    

Vers fruit met slagroom

Hoofdgerecht



 Borrel & Bites Borrel & Bites 
(vanaf 17.00 uur)

Snow White   8,60
Geen sprookje maar wel een héle goede 
cocktail! Ketel One vodka l citroen l IPA bier

Gin Fizz   8,10
Een klassieker in een modern jasje. 
Tanqueray gin l St-Germain Elderflower l 
citroen l suiker l bruiswater

A Summer's Tale   6,10
Denk aan die warme, zomerse, zwoele, 
Spaanse nachten. Belsazar rose vermouth l 
citroen l suiker l bruiswater

Mojito    8,60
Wereldwijd één van de meest gedronken cocktails. 
Moeten we er nog meer bij vertellen? Bacardi carta 
oro l limoen l munt l suiker l 
bruiswater

Daiquiri   6,10
Dit is het drankje waarvoor beroemde 
Amerikaanse schrijvers, filmsterren en 
muzikanten tijdens de drooglegging naar 
Cuba reisden. Wij snappen wel waarom ;) 
Bacardi añejo cuatro l limoen l suiker

Paloma   8,20
Taco’s, Nacho’s, Lucha Libre en Paloma’s. 
Dit is Mexicaans erfgoed! Corralejo blanco 
tequila l limoen l Thomas Henry Grapefruit soda

Cosmopolitan 2.0   9,40
Iets wat goed is, kan altijd beter! Probeer maar.. 
Ketel One vodka l Dekuyper triple sec l limoen l 
suiker l cranberry sap l prosecco

Pornstar Martini   7,90
De beroemde bartender Douglas Ankrah kreeg 
na het bezoek van een club in Zuid-Afrika inspiratie 
voor een nieuw recept.. En dit werd meteen een 
wereldwijde hit! Ketel one vodka met vanille l 
vanille siroop l passie vrucht purée l eiwit

Razz Mojito    8,90
Een fruitige variatie. Bacardi razz l frambozen l 
limoen l munt l suiker

The STARS colada    10,25
Dit is de echte ster van de avond! Jij ook, na 
een paar van deze ;) 
Bacardi 8 años l DeKuyper Banana l mango 
purée l cocos siroop l room

El Mare y Sol   7,80
Deze frisse, licht zoete cocktail neemt je zo 
mee van de Vesting naar de Costa del Sol. 
Gin Mare l aardbei l basilicum l citroen l 
chili siroop

  

Negroni   9,90
Wij geloven er heilig in dat je deze klassieke 
cocktail bij een pizza moet drinken! 
Tanqueray gin l Campari l Martini rubino

Old Fashioned   7,80
Jazz muzikanten, sigaren en kaarslicht die de bar 
verlicht.. Anything else, mr. Draper? 
Jim Beam whisky l suiker l angostura bitters l 
sinaasappelschil

Moscow Mule   8,90
Deze is zo goed.. je drinkt er makkelijk tien weg. 
Maar probeer dat maar niet. Of toch wel? 
Ketel one vodka l limoen l gember bier

Whisky Sour   7,80
Als je denkt dat goede whisky niet in een 
cocktail thuis hoort, zou je deze is moeten 
proberen! Jim Beam whisky l limoen l 
suiker l eiwit

Espresso Martini   9,60
Dit is het perfecte drankje na het diner. 
Espresso, lekker voor het na eten en vodka 
om de avond echt eens goed te beginnen. 
Ketel One vodka l Kahlúa l espresso l vanille siroop

Nutorious Sour   7,80
Hier kan bijna geen dessert tegen op. Als je wilt
kun je er een lepeltje bij krijgen;) Frangelico l 
Mandarine Napoleon l citroen l suiker l eiwit

Sgroppino   9,80
Romig, fris en zacht. 3 uitersten die perfect 
samen gaan in deze cocktail. Italiaans recept, 
dus het moet wel lekker zijn. 
Ketel One vodka l room l citroen sorbet l prosecco

for the ones who don’t drink, are too young, 
or for the heroes who have to drive  

No Gin & Tonic   4,90
Een alcoholvrije Gin & Tonic. 
Ja het bestaat echt. En is nog lekker ook! 
Seedlip l Thomas Henry elderflower tonic

Med vibes   5,40
Wie zegt dat alleen cocktails met alcohol 
lekker mogen zijn? 
Aardbei l Basilicum l chili siroop l ginger ale

Virgin Pornstar Martini   6,20
Een virgin pornstar.. Het blijft een raadsel. 
Ananassap l passievrucht l vanille siroop

Virgin Mojito   5,40
De alcoholvrije variant.
Limoen l munt l suiker l ginger ale

Pasqualini ice   4,95
De lekkerste ice coffee van Hellevoetsluis

Pistacchio nuts   6,25
Ice coffee met pistasche siroop en slagroom

Caramello sweet   6,25
Ice coffee met caramel siroop en slagroom

Wiener melange   6,80
De klassieker met pasqualini espresso l 
callebaut pure chocolade l slagroom 

Caramel stroopwafel   6,60
Voor de caramel lovers... pasqualini espresso l 
stroopwafel kruim l caramel siroop l slagroom

Specu-latte   6,60
Koffie leutjes opgelet... pasqualini espresso, 
speculoos siroop en slagroom

Verse muntthee   2,90

Verse gember limoen thee   3,15

De sterren van Stars   2,45
Heerlijke fruitthee met aardbeien, kersen 
en rozenblaadjes 

Tuin van de vesting   2,45
Zachte bloementhee van gele rozenblaadjes 
en blauwe korenbloemen  

Groene thee   2,45

Rooiebos thee   2,45

Earl grey thee   2,45

Pure chocolate    3,95

Smooth milk    3,95

Warm white   3,95

Crazy pink    4,10

Heineken Pils   v.a. 2,50
Nederlands meest gedronken pils 
in de maten 0,25 l 0,35 l 0,5 l 1,5 l

Paulaner Hefe Weissbier   4,85
Duits witbier uit Muchen 0,5 l

Brand Session IPA   2,95
India Pale Ale dat zich kenmerkt 
door exotische aroma’s 0,25 l

Ouwetoeter Sterke Blonde   4,85
Een stevig Oudenhoorns blond bier van hoge 
gisting, vol van smaak en een frisse droge 
afdronk.

Ouwetoeter Eigen Weizen   4,85
Een weizenbier op traditionele wijze gebrouwen 
met gerstemout en tarwemout, waardoor het 
een heerlijke frisse dorstlesser is.

Solaes 8 gemeten   5,95
Double Indian Pale Ale van Goeree -Overflakkee 
is een kruidig bier met een pittig karakter

Via Dei Birrai 32 nebra   16,95
Italiaans amberkleurige bier om samen van te 
genieten. Biedt zachte aroma's van witte 
bloemen, karamel en een lichte kruidigheid 0,75 l 

Hertog Jan - pilsener    3,15

Wieckse witte - witbier   3,15

Palm - amberbier    3,00

Duvel - speciaal bier   4,10

Leffe Blond - blond abdijbier   4,10

Westmalle dubbel - donker trappistenbier   4,10

Westmalle tripel - blond trappistenbier   4,45

Corona - Mexicaans bier   4,75

Desperados - Mexicaans bier   4,75

Amstel radler - pilsener met citroenwater   3,00

Wieckse rose - fruitig rosebier   3,40

Apple bandit - traditioneel cider   3,15

Jillz red - appelcider met roodfruit   3,15

Heineken 0.0 - pilsener   2,95

Amstel radler 0.0 - 
pilsener met citroenwater   2,95

Jillz 0.0 - appelcider   2,95

Tarani Sauvignon Blanc Wit, Frankrijk  
Fris met intense smaken van citrus, 
meloen en exotisch fruit
glas 3,25 fles 75cl 12,95 

Bereich Bernkastel zoete wijn, Duitsland
Heerlijk frisse smaak met 
fruitig karakter
glas 3,10 fles 75cl 15,50 

Misty Cove sauvignon blanc, Nieuw-Zeeland
Vol en sappig van kruisbessen, 
verse kruiden en meloen
glas 5,25 fles 75cl 20,95 

Pago de Cirsus Chardonnay, Spanje
Fris met een intense fruitig bouguet 
glas 5,25 fles 75cl 20,95
 

Tarani Malbec, Frankrijk 
Zwoele en zachte wijn 
vol met tonen van rijp fruit
glas 3,25 fles 75cl 12,95 

Lunatico Primitivo Puglia, Italië
Intense aroma's van rood fruit 
en kruiden 
glas 4,50 fles 75cl 17,95 

Tarani Gamay Rosé, Frankrijk
Sappig en sprankelend met aardbeitjes, 
frambozen en  rode besjes
glas 3,25 fles 1l 12,95
 
Rosé Chic, Frankrijk 75cl 18,50
Fris met tonen van rood fruit, citrus 
en rode snoepjes

La Gioiosa Prosecco, Italië 20cl 5,25
Frisheid van wit fruit en citrus

Prosecco Spumante 1908, Italië 75cl 18,50
Het bouquet is fris, bloemig en licht aromatisch

Strawberry Bobby's  9,90
Bobby's l Aardbeien l Munt l Elderflower Tonic

Hendrick's Buck 10,90
Hendricks l Ginger Beer l Limoen 

Blueberry Gin 8,90
Bombay Sapphire l Creme de Cassis l 
Indian Tonic l Bosbessen

Celery Gin  10,60
Rutte Celery l Indian Tonic l Selderij

Aperol Spritz  8,90
Aperol l Prosecco l Soda

Fizzy Peachtree 6,90
Peachtree l Limoen l Soda

Dutch Lemonade 7,90
Old Simon l Limoen l Soda

Thomas Henry Ginger Beer 3,65
Sterk en verrassend pittig door meer gember

Thomas Henry Ginger Ale 3,45
Licht pittig met een volle gember smaak

Thomas Henry Elderflower Tonic 3,45
Fruitige vlierbloesem met een zachte 
bitterheid

Thomas Henry Grapefruit 3,45
Heerlijke grapefruit waarbij zoet en zuur 
perfect in balans zijn

Nacho's met kaas uit de oven 4,45
Met tomatensalsa, guacamole en 
crème frâiche

Stokbrood kruidenboter 6,95
Met brood uit eigen keuken en tapenade

Portie bittergarnituur 7,25
Met mayonaise en ketchup
12 stuks

Portie bitterballen 7,65
Met zachte mosterd
12 stuks

Krokante kibbeling  5,90
Met remouladesaus
6 stuks

Hoeksche zeezout chips   3,95
Met chili mayonaisedip
 
Inktvisringen 7,25
Met citroen mayonaise
12 stuks

Appeltaart met slagroom 1,95 

Borromea   10,45
Tomatensaus l kaasmix l parmaham l oregano

Salami   10,45
Tomatensaus l kaasmix l salami l oregano

Romana   10,55
Tomatensaus l kaasmix l parmaham l 
champignons l oregano

Calabrese   10,65
Tomatensaus l kaasmix l parmaham l ei l 
oregano

Carbonara   10,65
Tomatensaus l kaasmix l gerookte spekreepjes l 
ei l oregano

Capricciosa   11,15
Tomatensaus l kaasmix l parmaham l 
champignons l ei l oregano

Hawaï   10,55
Tomatensaus l kaasmix l ham l stukjes ananas

Pepperoni   11,15
Tomatensaus l kaasmix l pepperoni (rundvlees) l 
paprika

Bolognese   10,95
Tomatensaus l kaasmix l gekruide gehakt 
(rundvlees)

Mexicana   11,15
Tomatensaus l kaasmix l Mexicaanse kip l 
maïs l paprika

Shoarma   10,95
Tomatensaus l kaasmix l shoarma van het spit 
(varkensvlees) l knoflooksaus

Vesuvio   11,45
Tomatensaus l kaasmix l gekruide gehakt 
(rundvlees) l champignons l Spaanse pepers

Spinaci   11,15
Tomatensaus l kaasmix l spinazi l spek l ei l ui

Quattro stagioni   11,95
Tomatensaus l kaasmix l parmaham l salami l 
paprika l ui l champignons l olijven l artisjok l 
oregano

Carne   12,65
Tomatensaus l kaasmix l salami l shoarma 
van het spit (varkensvlees) l gekruide gehakt 
(rundvlees)

Napolitana   10,25
Tomatensaus, kaasmix en ansjovis

Siciliana   11,25
Tomatensaus l kaasmix l ansjovis l kappertjes l 
olijven

Tonno   11,95
Tomatensaus l kaasmix l tonijn l ui

Marinara   12,60
Tomatensaus l kaasmix l gekruide marinade 
van mosselen, garnalen en tonijn

Mega kip bol   11,95
Pizzabol gevuld met kaasmix l mexicaanse kip l 
cocktailsaus

Mega shoarma bol   11,45
Pizzabol gevuld met shoarma van het spit 
(varkensvlees) l knoflooksaus

Calzone   11,95
Pizzabol gevuld met kaasmix l paprika l ui l 
champignons l parmaham l salami l 
artisjok l olijven

Margherita   9,20
Tomatensaus l kaasmix l oregano

Cipolle   9,25
Tomatensaus l kaasmix l ui l oregano

Con funghi   9,65
Tomatensaus l kaasmix l champignons l 
oregano

Paprika   9,65
Tomatensaus l kaasmix l paprika l ui l 
oregano

Francavilla   9,95
Tomatensaus l kaasmix l verse knoflook l 
verse tomaat l oregano

Vegetale   10,65
Tomatensaus l kaasmix l paprika l ui l 
champignons l olijven l artisjokken l oregano

Gorgonzola   10,65
Tomatensaus l kaasmix l gorgonzola

Quattro formaggi   11,65
Tomatensaus l jonge kaas l mozzarella l 
gorgonzola l provelone

Carpaccio van rund  
Parmezaan | gepofte kaantjes | pesto

Vitello tonato   
Kalfsvlees | tonijnmayonaise 

Caesar salade        
Romaanse sla | ei | parmezaan 

Bruschetta caprese   
Mozzarella | gepofte tomaatjes | basilicum 

Frisse watermeloen salade met romige feta    
Gedroogde zwarte olijven | mint

Nachos uit de oven met een frisse tomatensalsa      
Guacamole | crème fraîche

Handgemaakte empanada gevuld 
met rundergehakt        
Gevuld gefrituurd pasteitje | chilli dip 

Pappadum met gerookte zalm        
Dunne indiaanse cracker | citroen crème

Ambachtelijke spinazie & kaas kroketje   
Verse spinazie salade | walnoten

Geurige kokos curry soep        
Cassave kroepoek 

Zachte geitenkaas 
met een bieten parelcouscous   
Geitenkaas | pompoenpitjes

Gerookte makreel rillette         
Appel | salade

Romige paté van wilde eend    
Cranberry compote

Antipasti met olijvenbrood uit eigen keuken   
Parmaham | salami | olijvenbrood | artisjok | 
gemarineerde olijven 

Frietjes (voor twee personen)     

Stokbrood uit eigen keuken 
(voor twee personen)   
Kruidenboter | tapenade

Gemengde groene salade    
Croutons | citrus dressing

Paëlla    
Garnalen | chorizo | mossel  

Gemarineerde kipstukjes in satésaus    
Krokante uitjes | atjar | cassave kroepoek

Mini pita shoarma 
met onze beroemde knoflooksaus        
Shoarma (varken) | ijsbergsla 

Zachte mais tortilla met pulled chicken        
Geplukte kip | tomatensalsa

Mini calzone ‘chefs keuze’                          
Vraag onze bedieningsmedewerker 
naar de keuze van de chef

Hotdog gevuld met cheddar kaas en jalapeno 
pepers        
Pretzel broodje | chilli mayonaise | 
zoetzure rode kool 

Linguine pasta pesto   
Parmezaan | rucola | pijnboompitjes

Ei pannetje met spinazie en paddenstoelen        
Room | parmezaan 

Licht geroosterde verse zalm 
met kerriekool salade   
Soja lak | sesam

Gekarameliseerde robuuste worteltjes   
Honing | piment

Vegetarisch spiesje met geroosterde 
bloemkool en hummus        
Vegetarisch kipspiesje | hummus 

Biefstukpuntjes Argentijnse stijl   
Chimichurri | maïs

Gamba met oosterse noedelsalade    
Grote garnaal met kop | Japanse sesamsaus

Geroosterde kipsteak op een lente stampotje   
Stampotje rucola | piccalilly

Kibbeling met remouladesaus       
Remouladesaus | citroen

Cookie dough met smarties en slagroom     
Vers gedraaide koekjes deeg met de smaak 
van romig zandkoekje en kaneel

‘Snickerz’   
Chocolademousse | caramel saus | pinda crunch     

Stroopwafel ijs met stroopwafel kruimels   

Biologische belegen geitenkaas   
Appelstroop 

IJs van de maand    
Vraag onze bedieningsmedewerker naar 
de smaak van de maand

Smeuïge walnoot carrot cake    

Bastogne roomijs met bastogne poeder   

Beignet roodfruit   
Poedersuiker | frambozen saus

Strawberry cheesecake ijs   
Frambozen crunch 

Slagroomsoesjes met chocoladesaus   
Poedersuiker| chocoladesaus 

Spekkoek en spekkoekijs        

Vers fruit met geslagen room    

Cappuccino pannacotta        
Slagroom | koffieboontje

Carpaccio van rund   

Tomatensoepje   

Nacho’s met kaas uit de oven   

Stokbroodje met nutella    

Frietjes met mayonaise   

Poffertjes met poedersuiker   

Kip nuggets   

Gebakken biefstukpuntjes met kruidenboter   

Vissticks   

Bitterballen     

Shoarma met mini pitabroodje en knoflooksaus  
 

Snoepzakje   

Slagroom soesjes   

Kinder buenoijs    

Nutella ijs    

Vers fruit met slagroom

Desserts



 Borrel & Bites  Borrel & Bites 
(vanaf 17.00 uur)

Snow White   8,60
Geen sprookje maar wel een héle goede 
cocktail! Ketel One vodka l citroen l IPA bier

Gin Fizz   8,10
Een klassieker in een modern jasje. 
Tanqueray gin l St-Germain Elderflower l 
citroen l suiker l bruiswater

A Summer's Tale   6,10
Denk aan die warme, zomerse, zwoele, 
Spaanse nachten. Belsazar rose vermouth l 
citroen l suiker l bruiswater

Mojito    8,60
Wereldwijd één van de meest gedronken cocktails. 
Moeten we er nog meer bij vertellen? Bacardi carta 
oro l limoen l munt l suiker l 
bruiswater

Daiquiri   6,10
Dit is het drankje waarvoor beroemde 
Amerikaanse schrijvers, filmsterren en 
muzikanten tijdens de drooglegging naar 
Cuba reisden. Wij snappen wel waarom ;) 
Bacardi añejo cuatro l limoen l suiker

Paloma   8,20
Taco’s, Nacho’s, Lucha Libre en Paloma’s. 
Dit is Mexicaans erfgoed! Corralejo blanco 
tequila l limoen l Thomas Henry Grapefruit soda

Cosmopolitan 2.0   9,40
Iets wat goed is, kan altijd beter! Probeer maar.. 
Ketel One vodka l Dekuyper triple sec l limoen l 
suiker l cranberry sap l prosecco

Pornstar Martini   7,90
De beroemde bartender Douglas Ankrah kreeg 
na het bezoek van een club in Zuid-Afrika inspiratie 
voor een nieuw recept.. En dit werd meteen een 
wereldwijde hit! Ketel one vodka met vanille l 
vanille siroop l passie vrucht purée l eiwit

Razz Mojito    8,90
Een fruitige variatie. Bacardi razz l frambozen l 
limoen l munt l suiker

The STARS colada    10,25
Dit is de echte ster van de avond! Jij ook, na 
een paar van deze ;) 
Bacardi 8 años l DeKuyper Banana l mango 
purée l cocos siroop l room

El Mare y Sol   7,80
Deze frisse, licht zoete cocktail neemt je zo 
mee van de Vesting naar de Costa del Sol. 
Gin Mare l aardbei l basilicum l citroen l 
chili siroop

  

Negroni   9,90
Wij geloven er heilig in dat je deze klassieke 
cocktail bij een pizza moet drinken! 
Tanqueray gin l Campari l Martini rubino

Old Fashioned   7,80
Jazz muzikanten, sigaren en kaarslicht die de bar 
verlicht.. Anything else, mr. Draper? 
Jim Beam whisky l suiker l angostura bitters l 
sinaasappelschil

Moscow Mule   8,90
Deze is zo goed.. je drinkt er makkelijk tien weg. 
Maar probeer dat maar niet. Of toch wel? 
Ketel one vodka l limoen l gember bier

Whisky Sour   7,80
Als je denkt dat goede whisky niet in een 
cocktail thuis hoort, zou je deze is moeten 
proberen! Jim Beam whisky l limoen l 
suiker l eiwit

Espresso Martini   9,60
Dit is het perfecte drankje na het diner. 
Espresso, lekker voor het na eten en vodka 
om de avond echt eens goed te beginnen. 
Ketel One vodka l Kahlúa l espresso l vanille siroop

Nutorious Sour   7,80
Hier kan bijna geen dessert tegen op. Als je wilt
kun je er een lepeltje bij krijgen;) Frangelico l 
Mandarine Napoleon l citroen l suiker l eiwit

Sgroppino   9,80
Romig, fris en zacht. 3 uitersten die perfect 
samen gaan in deze cocktail. Italiaans recept, 
dus het moet wel lekker zijn. 
Ketel One vodka l room l citroen sorbet l prosecco

for the ones who don’t drink, are too young, 
or for the heroes who have to drive  

No Gin & Tonic   4,90
Een alcoholvrije Gin & Tonic. 
Ja het bestaat echt. En is nog lekker ook! 
Seedlip l Thomas Henry elderflower tonic

Med vibes   5,40
Wie zegt dat alleen cocktails met alcohol 
lekker mogen zijn? 
Aardbei l Basilicum l chili siroop l ginger ale

Virgin Pornstar Martini   6,20
Een virgin pornstar.. Het blijft een raadsel. 
Ananassap l passievrucht l vanille siroop

Virgin Mojito   5,40
De alcoholvrije variant.
Limoen l munt l suiker l ginger ale

Pasqualini ice   4,95
De lekkerste ice coffee van Hellevoetsluis

Pistacchio nuts   6,25
Ice coffee met pistasche siroop en slagroom

Caramello sweet   6,25
Ice coffee met caramel siroop en slagroom

Wiener melange   6,80
De klassieker met pasqualini espresso l 
callebaut pure chocolade l slagroom 

Caramel stroopwafel   6,60
Voor de caramel lovers... pasqualini espresso l 
stroopwafel kruim l caramel siroop l slagroom

Specu-latte   6,60
Koffie leutjes opgelet... pasqualini espresso, 
speculoos siroop en slagroom

Verse muntthee   2,90

Verse gember limoen thee   3,15

De sterren van Stars   2,45
Heerlijke fruitthee met aardbeien, kersen 
en rozenblaadjes 

Tuin van de vesting   2,45
Zachte bloementhee van gele rozenblaadjes 
en blauwe korenbloemen  

Groene thee   2,45

Rooiebos thee   2,45

Earl grey thee   2,45

Pure chocolate    3,95

Smooth milk    3,95

Warm white   3,95

Crazy pink    4,10

Heineken Pils   v.a. 2,50
Nederlands meest gedronken pils 
in de maten 0,25 l 0,35 l 0,5 l 1,5 l

Paulaner Hefe Weissbier   4,85
Duits witbier uit Muchen 0,5 l

Brand Session IPA   2,95
India Pale Ale dat zich kenmerkt 
door exotische aroma’s 0,25 l

Ouwetoeter Sterke Blonde   4,85
Een stevig Oudenhoorns blond bier van hoge 
gisting, vol van smaak en een frisse droge 
afdronk.

Ouwetoeter Eigen Weizen   4,85
Een weizenbier op traditionele wijze gebrouwen 
met gerstemout en tarwemout, waardoor het 
een heerlijke frisse dorstlesser is.

Solaes 8 gemeten   5,95
Double Indian Pale Ale van Goeree -Overflakkee 
is een kruidig bier met een pittig karakter

Via Dei Birrai 32 nebra   16,95
Italiaans amberkleurige bier om samen van te 
genieten. Biedt zachte aroma's van witte 
bloemen, karamel en een lichte kruidigheid 0,75 l 

Hertog Jan - pilsener    3,15

Wieckse witte - witbier   3,15

Palm - amberbier    3,00

Duvel - speciaal bier   4,10

Leffe Blond - blond abdijbier   4,10

Westmalle dubbel - donker trappistenbier   4,10

Westmalle tripel - blond trappistenbier   4,45

Corona - Mexicaans bier   4,75

Desperados - Mexicaans bier   4,75

Amstel radler - pilsener met citroenwater   3,00

Wieckse rose - fruitig rosebier   3,40

Apple bandit - traditioneel cider   3,15

Jillz red - appelcider met roodfruit   3,15

Heineken 0.0 - pilsener   2,95

Amstel radler 0.0 - 
pilsener met citroenwater   2,95

Jillz 0.0 - appelcider   2,95

Tarani Sauvignon Blanc Wit, Frankrijk  
Fris met intense smaken van citrus, 
meloen en exotisch fruit
glas 3,25 fles 75cl 12,95 

Bereich Bernkastel zoete wijn, Duitsland
Heerlijk frisse smaak met 
fruitig karakter
glas 3,10 fles 75cl 15,50 

Misty Cove sauvignon blanc, Nieuw-Zeeland
Vol en sappig van kruisbessen, 
verse kruiden en meloen
glas 5,25 fles 75cl 20,95 

Pago de Cirsus Chardonnay, Spanje
Fris met een intense fruitig bouguet 
glas 5,25 fles 75cl 20,95
 

Tarani Malbec, Frankrijk 
Zwoele en zachte wijn 
vol met tonen van rijp fruit
glas 3,25 fles 75cl 12,95 

Lunatico Primitivo Puglia, Italië
Intense aroma's van rood fruit 
en kruiden 
glas 4,50 fles 75cl 17,95 

Tarani Gamay Rosé, Frankrijk
Sappig en sprankelend met aardbeitjes, 
frambozen en  rode besjes
glas 3,25 fles 1l 12,95
 
Rosé Chic, Frankrijk 75cl 18,50
Fris met tonen van rood fruit, citrus 
en rode snoepjes

La Gioiosa Prosecco, Italië 20cl 5,25
Frisheid van wit fruit en citrus

Prosecco Spumante 1908, Italië 75cl 18,50
Het bouquet is fris, bloemig en licht aromatisch

Strawberry Bobby's  9,90
Bobby's l Aardbeien l Munt l Elderflower Tonic

Hendrick's Buck 10,90
Hendricks l Ginger Beer l Limoen 

Blueberry Gin 8,90
Bombay Sapphire l Creme de Cassis l 
Indian Tonic l Bosbessen

Celery Gin  10,60
Rutte Celery l Indian Tonic l Selderij

Aperol Spritz  8,90
Aperol l Prosecco l Soda

Fizzy Peachtree 6,90
Peachtree l Limoen l Soda

Dutch Lemonade 7,90
Old Simon l Limoen l Soda

Thomas Henry Ginger Beer 3,65
Sterk en verrassend pittig door meer gember

Thomas Henry Ginger Ale 3,45
Licht pittig met een volle gember smaak

Thomas Henry Elderflower Tonic 3,45
Fruitige vlierbloesem met een zachte 
bitterheid

Thomas Henry Grapefruit 3,45
Heerlijke grapefruit waarbij zoet en zuur 
perfect in balans zijn

Nacho's met kaas uit de oven 4,45
Met tomatensalsa, guacamole en 
crème frâiche

Stokbrood kruidenboter 6,95
Met brood uit eigen keuken en tapenade

Portie bittergarnituur 7,25
Met mayonaise en ketchup
12 stuks

Portie bitterballen 7,65
Met zachte mosterd
12 stuks

Krokante kibbeling  5,90
Met remouladesaus
6 stuks

Hoeksche zeezout chips   3,95
Met chili mayonaisedip
 
Inktvisringen 7,25
Met citroen mayonaise
12 stuks

Appeltaart met slagroom 1,95 

Borromea   10,45
Tomatensaus l kaasmix l parmaham l oregano

Salami   10,45
Tomatensaus l kaasmix l salami l oregano

Romana   10,55
Tomatensaus l kaasmix l parmaham l 
champignons l oregano

Calabrese   10,65
Tomatensaus l kaasmix l parmaham l ei l 
oregano

Carbonara   10,65
Tomatensaus l kaasmix l gerookte spekreepjes l 
ei l oregano

Capricciosa   11,15
Tomatensaus l kaasmix l parmaham l 
champignons l ei l oregano

Hawaï   10,55
Tomatensaus l kaasmix l ham l stukjes ananas

Pepperoni   11,15
Tomatensaus l kaasmix l pepperoni (rundvlees) l 
paprika

Bolognese   10,95
Tomatensaus l kaasmix l gekruide gehakt 
(rundvlees)

Mexicana   11,15
Tomatensaus l kaasmix l Mexicaanse kip l 
maïs l paprika

Shoarma   10,95
Tomatensaus l kaasmix l shoarma van het spit 
(varkensvlees) l knoflooksaus

Vesuvio   11,45
Tomatensaus l kaasmix l gekruide gehakt 
(rundvlees) l champignons l Spaanse pepers

Spinaci   11,15
Tomatensaus l kaasmix l spinazi l spek l ei l ui

Quattro stagioni   11,95
Tomatensaus l kaasmix l parmaham l salami l 
paprika l ui l champignons l olijven l artisjok l 
oregano

Carne   12,65
Tomatensaus l kaasmix l salami l shoarma 
van het spit (varkensvlees) l gekruide gehakt 
(rundvlees)

Napolitana   10,25
Tomatensaus, kaasmix en ansjovis

Siciliana   11,25
Tomatensaus l kaasmix l ansjovis l kappertjes l 
olijven

Tonno   11,95
Tomatensaus l kaasmix l tonijn l ui

Marinara   12,60
Tomatensaus l kaasmix l gekruide marinade 
van mosselen, garnalen en tonijn

Mega kip bol   11,95
Pizzabol gevuld met kaasmix l mexicaanse kip l 
cocktailsaus

Mega shoarma bol   11,45
Pizzabol gevuld met shoarma van het spit 
(varkensvlees) l knoflooksaus

Calzone   11,95
Pizzabol gevuld met kaasmix l paprika l ui l 
champignons l parmaham l salami l 
artisjok l olijven

Margherita   9,20
Tomatensaus l kaasmix l oregano

Cipolle   9,25
Tomatensaus l kaasmix l ui l oregano

Con funghi   9,65
Tomatensaus l kaasmix l champignons l 
oregano

Paprika   9,65
Tomatensaus l kaasmix l paprika l ui l 
oregano

Francavilla   9,95
Tomatensaus l kaasmix l verse knoflook l 
verse tomaat l oregano

Vegetale   10,65
Tomatensaus l kaasmix l paprika l ui l 
champignons l olijven l artisjokken l oregano

Gorgonzola   10,65
Tomatensaus l kaasmix l gorgonzola

Quattro formaggi   11,65
Tomatensaus l jonge kaas l mozzarella l 
gorgonzola l provelone

Carpaccio van rund  
Parmezaan | gepofte kaantjes | pesto

Vitello tonato   
Kalfsvlees | tonijnmayonaise 

Caesar salade        
Romaanse sla | ei | parmezaan 

Bruschetta caprese   
Mozzarella | gepofte tomaatjes | basilicum 

Frisse watermeloen salade met romige feta    
Gedroogde zwarte olijven | mint

Nachos uit de oven met een frisse tomatensalsa      
Guacamole | crème fraîche

Handgemaakte empanada gevuld 
met rundergehakt        
Gevuld gefrituurd pasteitje | chilli dip 

Pappadum met gerookte zalm        
Dunne indiaanse cracker | citroen crème

Ambachtelijke spinazie & kaas kroketje   
Verse spinazie salade | walnoten

Geurige kokos curry soep        
Cassave kroepoek 

Zachte geitenkaas 
met een bieten parelcouscous   
Geitenkaas | pompoenpitjes

Gerookte makreel rillette         
Appel | salade

Romige paté van wilde eend    
Cranberry compote

Antipasti met olijvenbrood uit eigen keuken   
Parmaham | salami | olijvenbrood | artisjok | 
gemarineerde olijven 

Frietjes (voor twee personen)     

Stokbrood uit eigen keuken 
(voor twee personen)   
Kruidenboter | tapenade

Gemengde groene salade    
Croutons | citrus dressing

Paëlla    
Garnalen | chorizo | mossel  

Gemarineerde kipstukjes in satésaus    
Krokante uitjes | atjar | cassave kroepoek

Mini pita shoarma 
met onze beroemde knoflooksaus        
Shoarma (varken) | ijsbergsla 

Zachte mais tortilla met pulled chicken        
Geplukte kip | tomatensalsa

Mini calzone ‘chefs keuze’                          
Vraag onze bedieningsmedewerker 
naar de keuze van de chef

Hotdog gevuld met cheddar kaas en jalapeno 
pepers        
Pretzel broodje | chilli mayonaise | 
zoetzure rode kool 

Linguine pasta pesto   
Parmezaan | rucola | pijnboompitjes

Ei pannetje met spinazie en paddenstoelen        
Room | parmezaan 

Licht geroosterde verse zalm 
met kerriekool salade   
Soja lak | sesam

Gekarameliseerde robuuste worteltjes   
Honing | piment

Vegetarisch spiesje met geroosterde 
bloemkool en hummus        
Vegetarisch kipspiesje | hummus 

Biefstukpuntjes Argentijnse stijl   
Chimichurri | maïs

Gamba met oosterse noedelsalade    
Grote garnaal met kop | Japanse sesamsaus

Geroosterde kipsteak op een lente stampotje   
Stampotje rucola | piccalilly

Kibbeling met remouladesaus       
Remouladesaus | citroen

Cookie dough met smarties en slagroom     
Vers gedraaide koekjes deeg met de smaak 
van romig zandkoekje en kaneel

‘Snickerz’   
Chocolademousse | caramel saus | pinda crunch     

Stroopwafel ijs met stroopwafel kruimels   

Biologische belegen geitenkaas   
Appelstroop 

IJs van de maand    
Vraag onze bedieningsmedewerker naar 
de smaak van de maand

Smeuïge walnoot carrot cake    

Bastogne roomijs met bastogne poeder   

Beignet roodfruit   
Poedersuiker | frambozen saus

Strawberry cheesecake ijs   
Frambozen crunch 

Slagroomsoesjes met chocoladesaus   
Poedersuiker| chocoladesaus 

Spekkoek en spekkoekijs        

Vers fruit met geslagen room    

Cappuccino pannacotta        
Slagroom | koffieboontje

Carpaccio van rund   

Tomatensoepje   

Nacho’s met kaas uit de oven   

Stokbroodje met nutella    

Frietjes met mayonaise   

Poffertjes met poedersuiker   

Kip nuggets   

Gebakken biefstukpuntjes met kruidenboter   

Vissticks   

Bitterballen     

Shoarma met mini pitabroodje en knoflooksaus  
 

Snoepzakje   

Slagroom soesjes   

Kinder buenoijs    

Nutella ijs    

Vers fruit met slagroom

Kinder voorgerecht

Kinder desserts

Kinder hoofdgerecht




