
Poffertjes 7,00
Met boter en poedersuiker

friet met snack 9,50
Keuze uit: frikandel/kroket/kipnuggets/kaassoufl e. Met appelmoes en saus naar keuze

biefstukje met frietjes en groentjes  12,50

gebakken zeebaarsfilet met frietjes en groentjes 12,50

DESSERTS

Pier 7 plateau 29,50
Diverse warme en koude tapas, voor 2 personen

biologisch Broodplankje 8,75
Vers brood met huisgemaakte kruidenboter en tomatentapenade

pier 7 Nacho’s 9,50
Met rundergehakt en cheddarkaassaus

vegan Mini loempia’s  9,00
8 stuks gefrituurde vegan loempia’s met chilisaus

Kaastengels 9,50
8 stuks met chilisaus

Bittergarnituur 13,50
12 stuks, bourgondische bitterballen, kaastengels, frikandellen en fried shrimps

Bourgondische bitterballen 10,50  
8 stuks rundvlees bitterballen

Oesters - MSC gecertificeerd
3 Oester naturel  9,50
3 Oester asian  12,50

vlammetjes 8,50
8 heet gekruide vleesloempiaatjes met chilisaus

Vegan bitterballen 10,50
8 stuks

Bakje knoflookolijven 6,50
Met pit

Bakje watermeloen 7,50
Lekker verfrissend

KINDERMENU (T/M 12 JAAR)

( van 11:00 - 16:00u & van 17:00 - 21:30u )

( van 11:00 - 22:00u )

Vermeld altijd je 
allergieën voor de 

zekerheid!
menukaart

UNIEK OVERNACHTEN 
OP HET STRAND? 

Scan de QR-code voor meer informatie!

Witte chocolade frambozen parfait 10,50
Met gin schuim en vers fruit

Dame blanche 9,50
Met chocoladesaus

Citroen cheesecake 11,50
Met chocolade-muntsaus en vers fruit

vegan Zomerfruitsalade 8,50
Met aardbeienyoghurt

American pancakes 11,50
Met maple syrup, blauwe bessen en aardbeien

ALLERGENEN INFORMATIE
Scan de QR-code voor onze 
allergenen informatie.

KIJK OOK EENS OP WWW.PIER7.NL



Al onze salades worden geserveerd met brood

VOOR
GERECHTEN

( va
n

 11:0
0

 - 16:0
0

u
 )

( van 11:00 - 16:00u & van 17:00 - 21:00u )

PANINI

SALADES
( van 11:00 - 16:00u & van 17:00 - 21:00u )

SOEP
vegan Tomatensoep 9,50
Met crème fraiche

Vissoep  - MSC gecertifieerd 11,50
Rijk gevulde vissoep

( van 11:00 - 16:00u & van 17:00 - 21:00u )

ITALIAANSE BOL MET:

beter leven kip/kaas  9,00

Brie 9,50
Walnoten en honing

vegan vlammetjes 9,50
Vegan gehakt, jalapenos en sambal

Gezond 13,50
Met beter leven kipfi let, kaas en rauwkost

Sticky chicken  14,50
Met beter leven gefrituurde kip, rode peper en chilisaus 

Carpaccio 14,50
Met truffelmayonaise, gefrituurde kappertjes en Parmezaanse kaas

Gerookte forel - ASC gecertificeerd 15,50
Met appel, veldsla en citrus vinaigrette

vegan Broodje lams kebab 16,50
Met citroen, knofl ooksaus en tomaat, feta en citroen

American pancakes 11,50
Met maple syrup, blauwe bessen en aardbeien

VERS EN LOKAAL BROOD GEMAAKT VAN 
OOSTERSCHELDE WATER, KEUZE UIT WIT OF BRUIN

Ambachtelijke rundvleeskroketten 15,50
Met mosterd

garnalenkroketten - asc gecertificeerd 16,50
Met huisgemaakte remouladesaus

vegan Ambachtelijke kroketten 15,50
Met mosterd

Uitsmijter beter leven kipfilet/kaas 13,50
Met spek +2,50

Pier 7 salade - ASC gecertificeerd 19,50
Met duurzame gemarineerde gamba’s, duurzame gerookte forel en appel

vegan Watermeloen salade  16,50
Met veldsla, munt en citrus vinaigrette. Met feta +2,50

Parma salade    18,50
Met Parmaham, buratta en meloen

Caesar salade          18,50
Met kip, bacon en Parmezaanse kaas

Biologisch broodplankje 8,75
Vers brood met huisgemaakte kruidenboter en tomatentapenade

Carpaccio van ossenhaas 14,50
Met gefrituurde kappertjes, pijnboompitten en truffelmayonaise

scampi’s - ASC gecertificeerd  16,50
Met tomaat, room en citroengras

vegan Ratatouille 13,50
Met courget, aardappel en tomaat

Tataki van diamanthaas 15,50
Met soja, komkommer en sesam

Surf & Turf - ASC gecertificeerd 27,50
Black Angus en gamba’s

beter leven Kipschnitzel 24,50
Met champignonsaus

Hele schol +/- 600 gram - ASC gecertificeerd 29,50
Gebakken in roomboter

Black angus steak 25,50
Met pepersaus

vegan steak 25,50
Met redefi ne meat, een revolutie in de vleesmarkt. Deze moet je gewoon proberen!

vegan New meat lams kebab 24,50
Met redefi ne meat, een revolutie in de vleesmarkt. Deze moet je gewoon proberen!

zeebaarsfilet - ASC gecertificeerd 25,50
Met ratatouille

HOOFD
GERECHTEN

SPECIALS

( van 11:00 - 16:00u 

& van 17:00 - 21:00u )

( van 11:00 - 16:00 &
 van 17:00 - 21:00u )

vegan Pier 7 burger
Met redefi ne meat, een revolutie in de 
vleesmarkt. De klassieke Pier 7 burger maar dan 
100% vegan!   23,50

Pier 7 burger
100% puur rundvlees met spek, cheddar, ui en 
huisgemaakte burgersaus     23,50

fish & chips - msc gecertificeerd
Verse lekkerbek van kabeljauw met 
huisgemaakte remouladesaus    22,50

Spareribs
Met frisse koolsalade, pittige salsa 
& knofl ooksaus    25,50

kippendij saté
Gemarineerde kippendijen met kroepoek 
en atjar    23,50

zeeuwse mosselen
Seizoensgebonden mosselen met knofl ooksaus 
en cocktailsaus     24,50

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met bijpassende garnituren


