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Heeft u allergieen ? Vraag een
onze medewerkers voor meer informatie !

Welkom
Lieve gasten,
Het is januari 1981, om precies te zijn 10 over 10. Hier, in
het pand waar de burgemeester woont werd ik geboren. Als
dochter van de burgemeester groeide ik op in dit mooiste
pand van Goes. Nadat ik inspiratie heb opgedaan over de
hele wereld, ben ik terug en heb ik mijn
ouderlijk huis omgetoverd tot deze fantastische plek
Mijn vader schreef het volgende gedicht voor mij.
“Na jaren doemt zij weer op,
zomaar vanuit het niets
vanuit de wijde wereld
die hier en nu is
die prachtig en tijdloos is
en zonder
de dwangmatigheid van alle klokken
Het is nu altijd 10 over 10
Bij haar is de mooiste tijd
geheel tijdloos.”
Geniet van mijn prachtige boutiquehotel, onze service en
fantastische medewerkers. Mijn inspiratie heb ik over de
gehele wereld opgedaan.
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Liefs
ps: wifi is LiefsJersey

Lunch
Alle gerechten worden geserveerd op
wit of bruin gesneden brood met een
salade

Advies van Je

Jersey’s lunch vlees
Rundvleeskroket, spiegelei, ham & kaas en een
tomatensoep

rsey

14,50

Jersey’s lunch vis
Garnalenkroket ,spiegelei, zacht gegaarde zalm,
krabsalade en een garnalenbisque

16,00

Jersey’s lunch vega
Vega kroket, spiegelei, kaas & gegrilde groenten
en een tomatensoep

14,50

Roerei
Crème fraîche, Parmezaanse kaas en bieslook

10,00

Uitsmijter ham & kaas

10,00

Twee rundvlees kroketten
Met mosterd

10,00

Twee garnalen kroketten
Met cocktailsaus

15,00

Twee vegetarische kroketten
Met mosterd

10,00

Quesadilla kip (met verse nacho’s)
Dungesneden kip, guacamole, crème fraîche en
tomatensalsa

12,50

Quesadilla veggie (met verse nacho’s)
Gegrilde groenten, guacamole, crème fraîche en
tomatensalsa

10,50
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Geserveerd op een witte bol of dubbel
donkere bol
Carpaccio
Dungesneden ossenhaas, zongedroogde
tomaten, Parmezaanse kaas, pijnboompitten en
truffelmayonaise

12,50

Gezond
Ham, kaas, een gekookt ei, gebakken uitjes,
kropsla, tomaat en cocktailsaus

10,50

Zalm en krab
Zachtgegaarde zalm, een gekookt ei, kropsla,
krabsalade, gebakken uitjes en citroenmayonaise

12,50

Veggie
Kropsla, feta, geroosterde goenten,
citroenmayonaise, gebakken uitjes en gefrituurde
avocado's

10,00

BLT
Spek, kipfilet, sla, tomaat en spicy mayonaise

12,50

Tosti

Geserveerd met een kleine salade
Ham kaas
Met curry

8,50

Veggie
Kaas, tomaat en zongedroogde
tomatentapenade

8,50

Tuna melt
Tonijn, kaas, rode ui en tartaarsaus

10,50
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Borrel
Broodplank
Tapenades, kruidenboter en pesto

7,50

Borrelplank
Salami, kaasblokjes, pepperoni, kipfilet, feta, olijven en
gefrituurde snacks

21,50
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Bitterballen

9,00

Veggie bitterballen

9,00

Vlammetjes

8,50

Veggie vlammetjes

8,50

Kaasstengels oude kaas

8,00

Torpedogarnalen

9,00

Kipstukjes

9,00

Veggie loempia

8,50

Mix snacks

9,00

Veggie mix snacks

9,00

Loaded fries (met zout)
Keuze uit:
- Cheddar en spek
- Truffelmayonaise, bieslook en Parmezaanse kaas
- Patatas bravas friet, citroenmayonaise, ketchup,
lente-uitjes en rode peper

8,50

Nacho’s
Mexicaans: guacamole, tomatensalsa, crème fraîche,
cheddar, rode ui, rundergehakt en chili

12,50
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Voorgerechten
Advies van Je

Steak tartaar
Handgesneden ossenhaas, eigeel, cornichon, kappertjes
en toast

rsey

14,50

Gerookte zalm met krab
Krabsalade, rode ui, aioli, citroen, toast en een zacht
gekookt ei

12,50

Knoflook- en chiligarnalen
Garnalen, chili-olie, knoflook en peterselie

12,50

Carpaccio XXL
Dungesneden ossenhaas, Parmezaanse kaas,
zongedroogde tomaten, pijnboompitten en
truffelmayonaise

15,00

Hollandse garnalencocktail
Hollandse garnalen, ijsbergsla, rode ui, cocktailsaus en
Granny Smith

16,50

Geitenkaas brioche
Gegratineerde geitenkaasbrioche, champignons en
appeldressing

12,50

Soepen
Geserveerd met brood en boter
Tomatensoep
Crème fraîche, peterselie en groene kruidenolie

7,50

Garnalenbisque
Hollandse garnalen, groene kruiden en room

12,50

Bloemkoolsoep (vega optioneel)
Krokante spek, kerrieolie en rode ui

8,50
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Hoofdgerechten
Alle hoofdgerechten worden geserveerd
met frietjes en een salade

Steak

Advies van Je

In de pan gebakken tournedos 200g
Geserveerd met jus
Varkenstomahawk 300g
Geserveerd met geroosterde knoflookboter

Vis

rsey

27,50
22,50

Fish and Chips
Gefrituurde kabeljauwfilet met friet, gegrilde citroen,
salade en tartaarsaus

17,50

Sliptong
Twee stuks met gegrilde citroen, tartaarsaus, friet en
salade

22,50

Zeebaars
Geserveerd met aardappelmousseline, kokkels,
roomsaus, venkel en groene kruidenolie

22,50

V lees

Langzaam gegaarde sukade
Chorizo, pastinaak, doperwten en
aardappelmousseline

24,50

Parelhoen
Pompoen, radijs, bloemkoolcrème en kerrieolie

23,50

Kip cordon bleu
Gebakken aardappels en keuze uit:
- Pepersaus
- Champignonsaus
- Knoflookboter

22,50
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Burgers
Geserveerd met gekruide frietjes en
mayonaise

Advies van Je

Jersey Burger
Beef burger, spek, cheddar, kropsla, tomaat,
augurken en cocktailsaus

rsey

16,00

Cheddar Melt Burger
Beef burger, gekarameliseerde ui, kropsla,
ingelegde uitjes en cheddarsaus

16,00

Vis burger
Gefrituurde kabeljauwfilet, kaas, kropsla, tomaat
en tartaarsaus

16,00

Kip burger
Gefrituurde kipfilet, bacon, ui, citroenmayonaise,
kropsla, tomaat en cheddarkaas

15,50

Vega Burger
Beyond Meat Burger, cocktailsaus, kropsla,
tomaat, augurken en ui.

15,50

Salades
Geserveerd met brood en boter
Caesarsalade
Geroosterde kip, Caesardressing, zongedroogde
tomaten, pijnboompitten en croutons

16,50

Zalm & garnalen-salade
Zacht gegaarde zalm, gefrituurde garnalen,
ananas, verse nacho's en citroendressing

18,50

Vegetarische salade
Feta, zongedroogde tomaten, rode ui, avocado,
olijven, pijnboompitten en croutons

14,50
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Sushi
Advies van Je

Jersey’s roll
Krabsalade, gefrituurde avocado,
komkommer en tobiko

rsey

11,00

Tempura gamba roll
Tempura gamba, citroenmayonaise,
avocado, bosui en gefrituurde uitjes

12,50

Spicy salmon roll
Flaked salmon, pittige mayonaise,
sesamzaad, komkommer, sriracha en
bieslook

12,00

Rainbowroll
Zeebaars, tempura gamba, flaked salmon,
roomkaas, miso mayonaise, avocado en
gravad lax

14,00

Sushi bites
Gefrituurde sushi rijst, zalm tartaar, tobico,
avocado en Japanse mayonaise

12,50
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Happy
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Side dishes
Geroosterde maïs met boter

5,00

Zoete aardappel-frietjes

5,00

Avocadofrietjes

7,50

Friet met cajun

3,50

Gebakken aardappelen

4,50

Kleine salade

3,50

Food is the

Ingredient
That bind us
together
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Kids
2 jaar
Tot 1Friet

7,50

Geserveerd met appelmoes en keuze uit:
- Frikandel
- Kipnuggets
- Bitterballen
Kids cheeseburger
Geserveerd met frietjes

10,00

Kids lekkerbek
Geserveerd met frietjes

10,00

Kinderijsje
Vanille-ijs, slagroom, Smarties

5,00

Dessert
Brownie
Butterscotch karamel, bananenijs en
banaan

8,50

Dame Blanche
Vanille-ijs, verse slagroom, warme
chocoladesaus en cookie crumble

7,50

Red Fruit Romanov
Vodka, mascarpone, rood fruit, rood fruitsaus en amandelcrumble

8,50

Advies van Je

Mango en Oreo Sundae
Mango- en vanille-ijs, mangosaus, Oreo
en mango

Kaasplankje
Vijf seizoenskazen, vijgenbrood, balsamico
en druiven

rsey

8,50

11,50
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Rose
CALALENTA MERLOT ROSATO FARNESE

Italië - zeer licht roze - frisse aroma's - aardbei - watermeloen rozenblaadjes - fris fruit - bloemen - zachte minerale tonen
Heerlijk als aperitief of als begeleider van diverse visgerechten, frisse
salades en gegrild vlees.

Fles 28,00

Sparkling
CAVA MONT MARCAL EXTREMARIUM RESERVA
Spanje - fijne en stabiele bubbels - helder en fris Bouquet geroosterde tonen van koffie - vanille - perzik - grapefruit
minerale tonen - witte bloemen - amandelen - hazelnoten romig - licht
Deze cava is zeer aan te raden als aperitief en met gerechten
met sterke, scherpe en pittige smaken. Hoewel het ook mooi
gepaard gaat met kazen, rijstgerechten en schelpdieren.
Fles 30,00 l Glas 6,00

Dessert
NITTNAUS EXQUISIT BEERENAUSLESE

Oostenrijk - strogele kleur - perzik - aroma's van tropisch fruit rozijnen - rijke zoetheid evenwichtige zuurgraad - intens fruitig.
Een heerlijke dessertwijn voor bij rijpe kazen, fruitige sorbets,
fruitcakes en -taarten, chili chocolade.
Fles 39,50
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Witte wijn
JOSE GALO RUEDA VERDEJO

Spanje - zinderend fris - splinterend sappig
Gaat goed samen met schelpdieren, visgerechten, rijst, pasta en salades.
Fles 24,00

BABY DOLL SAUVIGNON BLANC

Nieuw-Zeeland - frisse tonen - zoete fruitkrakers - fris zuurtje
De wijn is uitermate geschikt voor vegetariërs, veganisten en een glutenvrij dieet.
Fles 32,00

ST. LANNES GROS MANSENG BLANC

Frankrijk - aroma's van wit en exotisch fruit - fris - fijne afdronk met tonen van
gedroogd fruit
Gaat goed samen met schelpdieren, visgerechten, rijst, pasta en salades.
Fles 23,50

MASCA DEL TACCO L’UETTA FIANO

Italië- vol mondgevoel - florale aromatische tonen - wit fruit - hazelnoot honing
Een heerlijk aperitief en goed te combineren met antipasti, kip, vis, schaal- en
schelpdieren en pasta.
Fles 35,00

BARÓN DE LEY RESERVA TRES VIÑAS

Spanje - complexe, maar levendige wijn - geel fruit - amandelen kruiden - limoen
Perfect om te serveren bij klassieke bereidingen, zoals zalm, witvis in roomsaus ,
gevogelte of bereidingen van kalfsvlees
Fles 46,00

BOGLE VINEYARDS CHARDONNAY

Verenigde Staten - vol en romig- complex - tropisch fruit - abrikozen - vanille eikenhout - hazelnoten
Deze veelzijdige wijn past goed bij gegrilde vis, geroosterde kip, verse groene
salades en zachte, milde kazen.
Fles 48,00
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Rode wijn
DOMAINE DE GRANGENEUVE TRADITION

Frankrijk - Grenache - Syrah - aroma's van rood fruit
Uitermate geschikt om te serveren bij charcuterie, wit vlees en zachte kazen.
Fles 28,00

HENSEL SPÄTBURGUNDER

Duitsland - Bouquet met aroma's van sappige kersen - wilde aardbeien delicate houten tonen - complex met geïntegreerde tannines - peperige
afdronk
Uitstekend geschikt om te drinken met kwartel, fazant en geroosterde kip.
Fles 36,50

CIGALE CLASSIQUE CABERNET SAUVIGNON - MERLOT
Frankrijk - volumineuze sappigheid - rijp fruit zijdezachte taninnes - afgerond met een flinke toets
hout
Heerlijk bij gebraden gevogelte, vlees of zomaar als
een heerlijk glas krachtige rode wijn.
Fles 24,00

FESTIVO CASTELAO

Portugal - intenste aroma's - frambozen - zwarte bessen - bramen - hout vanille - chocolade - specerijen
Deze wijn is heerlijk in combinatie met wildgerechten en harde kazen
Fles 33,00

DE MOYA GLORIA| MONASTRELL

Spanje - aromatisch met tonen van bramen - frambozen - aalbes - rabarber in de afdronk lichte roostertonen
De wijn is heerlijk om te serveren bij rijkelijke gerechten zoals ribbetjes,
paddenstoelen, eend en lamsrack.
Fles 33,00

ENIGMA APPASSIMENTO SANGIOVESE
RUBICONE

Italië - harmonieuze aroma's van rode vruchten - zwarte bessen - zachte en
zoete tannines
Goed te combineren met vleesgerechten en oude kazen.
Fles 45,50
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