
 
Tijdelijke menukaart Neptunus vanaf 21 mei 2021 

 
LUNCH  

(tot 17.00 uur)  

Flaquette  (Panini)   
Ham en kaas          €  5,50 
Hawaï (ham, kaas en ananas)        €  6,50  
Tonijn, kaas en zongedroogde tomaat      €  8,00 
Pikante kip met aiöli of chilisaus       €  8,50 

Pain de Mer (brood uit de zee in wit of bruin) 
Gerookte zalm (met kappertjes, rode ui en roomkaas)    €  9,80 
Carpaccio (met truffelmayonaise, Parmezaanse kaas, pijnboompitten, 
rucola en zongedroogde tomaten)      €  9,80  
Met brie, walnoot, honing en rucola      €. 9,80 

Groente Bagels*  
Bagel Green Sea (met roomkaas, komkommer, kappertjes, 
veld- en frisse sla, peterselie en dille)      €  9,50 
Bagel Caprese 
(met verse tomaat, basilicum, pesto en gesmolten mozzarella)  €  9,50  
Bagel Purple (met geitenkaas, walnoot, appel, honing,   €. 9,50 
granaatappel en verse tijm) 
*Vegetarische keuze  

Salades*                klein        groot  
Ceasersalade met krokante kip, parmezaanse kaas en croutons        € 11,00   € 16,50    
Geitenkaas, gemengde sla, spek, appel en walnoot            € 11,00  €  16,50 
Makreelsalade met limoen-koriander mayonaise          € 11,00  €  16,50 
   

Soepen 
Dagsoep*          €   6,50 
Gegratineerde uiensoep* (*ook geschikt voor vegetariërs)   €   6,50 
Vissoep*           €   8,00 
Vissoep* (groot)         € 12,00 
*geserveerd met brood 
 Diverse pannenkoeken vanaf       €  6,80 



BORREL 
(tot 22.00 uur) 

Bitterballen (De Bourgondiër)       €   6,00  
Portie calamaris         €   7,00 
Gefrituurde gamba’s         €   7,50 
Aperitief Mix          € 10,50 
Aperitief Mix Plus (warme en koude borrelhapjes)    € 17,50 
Brood uit de zee met smeersels       €   6,10 
(met pesto, kruidenboter en aiöli) 
Broodje frikandel of broodje kroket (De Bourgondiër)   €   4,50  
Bord friet met frikandel of kroket  (De Bourgondiër)    €   7,50 
Bord friet           €   4,30 
Bord friet (groot)         €   6,40 

Flammkuchen 
ham, kaas en prei          €   8,00  
met tonijn, kaas, prei en rode ui        €   9,00  
met gerookte zalm, spinazie en kaas      €  10,50 
met pikante kip, kaas, prei, rode ui en rucola     €  10,50  
met mozzarella, zongedroogde tomaat en basilicum    €    9,50 
met geitenkaas, spek, prei en rucola      €  10,00 



VOORGERECHTEN 

K 

Koude voorgerechten 
Brood uit de zee met smeersels       €   6,10 
(met pesto, kruidenboter en aiöli) 
Carpaccio ( met truffelmayonaise, Parmezaanse kaas, pijnboompitten, 
rucola, zongedroogde tomaten en brood uit de zee               €  11,00  
Ceasersalade met krokante kip, parmezaanse kaas en croutons         €  11,00     
Geitenkaas, gemengde sla, spek, appel en walnoot             €  11,00   
Makreelsalade met limoen-koriander mayonaise           €  11,00    
  

Warme voorgerechten 
Scampi’s uit de oven in kruiden chili-olie*       € 12,50 
Gebakken champignons* (vegetarische keuze) 
Dagsoep*          €    6,50 
Gegratineerde uiensoep* (*ook geschikt voor vegetariërs)   €    6,50 
Vissoep*           €    8,00 
Vissoep* (groot)         €  12,00 
*geserveerd met stokbrood 



HOOFDGERECHTEN 

Vlees 
Huisgemarineerde kipsaté met salade en kroepoek    € 16,50  
Schnitzel          € 16,50 
(keus uit stroganoff-, peper, of champignonroomsaus)     
Spareribs met 2 verschillende sausjes      € 17,50 
Biefstuk Stroganoff of Pepersaus       € 20,50 
Hamburger Neptunus         € 16,50 
(op burgerbol met bacon, cheddar kaas en frietjes)     
Mixed Grill Neptunus         € 21,50  
(biefstukje, kipfilet, hamburger en lamscotelet)    
Dagschotel (wisselend gerecht)        € 16,50  

Extra warme saus, keuze uit: stroganoff, champignonroom-, pepersaus  €   3,00 
Extra warme groente        €   3,50  
Extra verse salade         €   3,50 

Vis 
Gebakken sliptongetjes        € 22,50 
Vispotje          € 19,50 
Mosselen met 3 verschillende verse sauzen     € 23,50  
(vanaf circa medio juni) 
Vistrio (zalm, kabeljauw en schol)       € 20,50 
Op de huid gebakken zeebaarsfilet met witte wijnsaus    € 22,50    
Kibbeling met huisgemaakte remouladesaus     € 18,50 

Bovenstaande gerechten worden geserveerd met frietjes en verse groente van de dag  
 
Pasta’s  
Penne met Scampi’s knoflookroomsaus      € 17,50 
Spaghetti Bolognese        € 15,50 
Pasta van de week          € 16,50  

Vegetarisch* 
Tikka Masala met naanbrood, yoghurtsaus en jasmijnrijst   € 18,50 
Vegetarische pasta          €  16,50 

Kinderkaart 
Kinder tomatensoep        €  3,70   
Kinder hoofdgerecht        €  7,80  
Keuze uit: spaghetti, knakworst*, kipfinger*, kibbeling*, spareribs* 
of pannenkoek stroop/poedersuiker 
Kinderbiefstuk         €  8,30 
*geserveerd met frites, appelmoes en mayonaise 



 
NAGERECHTEN  

Vanilleroomijs met slagroom       €  5,00  
Dame Blanche         €  6,50 
Crème brûlée         €  8,00 
Sorbet Royal (2 verschillende sorbetijs, vers fruit en slagroom)  €  8,50 
Panna cotta van limoncello en limoensorbetijs     €  8,50 
Zeeuwse lekkernijen (bolus- en Zeeuwse babbelaarijs)    €  8,00 
IJs met verse aardbeien en slagroom      €  8,50 
Warme appeltaart met slagroom en kaneelijs     €  7,50 
Kinderijsje met slagroom        €  4,50 

Speciale koffie         €  7,50 
Irish coffee              
Italian coffee (met amaretto)        
French coffee (met cointreau of grand marnier) 
Spanish coffee (met Tia Maria)  
Koffie Neptunus (met 2 aparte verrassingslikeurtjes)    €  8,50  
   
       
Warme dranken  
Koffie           €  2,50 
Koffie Decafé         €  2,60 
Cappuccino of Koffie verkeerd       €  2,90 
Latte Macchiato         €  3,70 
Thee            €  2,40 
Verse muntthee         €  3,80 
Verse gemberthee         €  3,80  
Chocolademelk          €  3,00 
Chocolademelk (met slagroom)       €  3,50 
Chocolademelk (met rum en slagroom)      €  7,50 
Chocolademelk (met rum of amaretto)      €  7,00 
 

Voor bij de koffie 
Appelgebak           €  4,00 
Appelgebak met slagroom       €  4,50 
Warm appelgebak met slagroom en kaneelijs     €  7,50 
Poffertjes           €  4,90 
 



KOUDE DRANKEN  

 
Diverse frisdranken vanaf         €  2,60 
Verse Jus ‘d orange         €  4,50 
Chaudfontaine Sparkling (0,25 ltr)       €  2,60 
Chaudfontaine Sparkling (0,75 ltr)      €  5,50 
Karaf water 1 ltr         €  2,70 

Pils van het vat 
Gulpener          €  2,70 
Gulpener (halve liter)        €  5,20 

Speciaal bier van het vat ` 
Gerardus Dubbel (donker) of Gerardus Blond      €  4,20 
Korenwolf wit         €  4,20 
Korenwolf wit (halve liter)         €  6,00 
Bier van de maand          €  4,70 

Bier op de fles: 
Duvel           €  4,60 
Duvel Tripel Hop         €  4,90 
Liefmans Fruitesse         €  3,90 
La Chouffe           €  4,60 
Desperados          €  4,50 
Corona           €  4,50 
Leffe Tripel          €  4,60 
Leffe Blond          €  4,40 
Vedet (IPA, Blond en Extra White)       €  4,40 
Erdinger          €  6,30 
Karmeliet Tripel          €  5,00 
Radler 0,0% en 2% en Alcohol vrij bier (wit en “normaal”)   €  2,90 

Huiswijn:      Per glas   Per karaf 
       €  4,20   € 12,50 
Sauvignon Blanc    
Chardonnay  
Rosé 
Mosel (zoet) 
Rood      
Wijntip:      Per glas   Per fles  
       €  5,00   € 25,00  



         

Cava Roger de Flor     Per glas   Per fles 
       €   5,70   € 28,50 

Champagne Piper-Heidsieck       Per fles  
           € 62,50 

Quint Sangria Rood/Wit    €   7,50 
Glühwein      €   5,00 

Cocktails  
Cuaranta y Tres Sparkling    €   7,50 
Mojito       €   8,00 

Aperitieven      Per glas 
               
Port rood/wit      €   3,80      
Martini rood/wit 
Sherry medium/droog 
       
Campari      €   4,40 
Kirr       €.  4,20 
Kirr Royal      €   6,80 
Aperol Spritz      €   5,80 

Sterk Alcoholisch 
 
Jenevers      €   3,00 
Jägermeister en Schrobbelèr   €   3,60 

Eristoff Wodka     €   4,30 
Bacardi en Bacardi Lemon 
Verschillende Gin Tonics vanaf   € 11,50  
   
Likeuren vanaf     €  4,50 
 

Whisky’s       €  6,00  
 

Cognac’s      €  6,50


