
Verse tomatensoep met een vleugje basilicum (vegetarisch) €   6,75
Geserveerd met brood en smeersels.

Knabbel Tosti’s voor uit het vuistje 
gemaakt van wit casinobrood.  

Tosti nutella €   4,00
Tosti kaas €   4,00
Tosti ham, kaas €   5,00

Ambachtelijk Zeeuwse Tosti’s van 2 dikke sneden brood 
Geserveerd met salade garnituur.
Pain de Mer is een natuurdesembrood van hoogwaardige kwaliteit met een unieke 
smaaksensatie. Het is bereid met gezuiverd zilt zeewater uit de Oosterschelde 
en bevat verder uitsluitend natuurlijke ingrediënten als tarwemeel en roggebloem. 
Dit brood kent geen toevoegingen van E-nummers, koemelk en gist. Dit brood 
wordt gebakken door Bakker Marcel Spelt uit Bruinisse.

Zeeuwse tosti met boerenachterham en jonge kaas  €   7,00
Zeeuwse tosti met chorizo, paprika, ui en jonge kaas €   8,00
Zeeuwse tosti met brie, tomaat en pesto  €   8,50
Zeeuwse tosti met spek en oude boerenkaas  €   8,50
Zeeuwse tosti met pulled pork en jonge kaas  €   9,50
Zeeuwse tosti met gerookte zalm, tomaat, ui en kruidenkaas € 11,50

Broodjes rustiek en 100% natuurlijk 
Keuze uit meergranen of wit.
Broodje oude gerijpte boerenkaas met vijgenchutney  €   7,00
Broodje roombrie met Zeeuwse walnoten en bloesemhoning  €   8,50
Broodje warme beenham met honingmosterdsaus  €   8,00
Broodje gerookte kip met avocado en Whisky cocktailsaus  €   9,75
Broodje carpaccio met tomaat, granno padano kaas en truffelmayo  €   9,75
Broodje pulled pork met smokey barbecue saus  €   9,75
Broodje geitenkaas met spek, walnoot en bloesemhoning  €   9,75
Broodje hete kip met ui, paprika en champignons (pittig van smaak)  €   9,75

Broodjes uit de zee  
Keuze uit meergranen of wit.
Broodje gebakken mosselen met spek, paprika en ui  € 10,50
Broodje gerookte zalm met kruidenkaas, ui, kappertjes en olijven € 12,50
Broodje vers gerookte wilde paling van Rokerij Bout uit Bruinisse  € 14,50

Uitsmijters
Geserveerd met salade garnituur. Drie echt Zeeuwse scharreleieren op 
ambachtelijk desem brood.
Uitsmijter met boerenachterham en jonge kaas €  8,50
Uitsmijter met spek en jonge kaas €  8,50
Uitsmijter met champignons, ui, paprika en oude boerenkaas €  9,50

Vegetarische broodjes
Groentebagel van 100% natuurdesem zonder kunstmatige toevoegingen 
Groentebagel met hummus en avocado €   9,00
Groentebagel met tomaat basilicum spread €   9,00

Gemengde salades
Fris groene salade met tomaat, komkommer, ei, avocado en pitten €   8,50
Groene salade met gerookte zalm, ei, olijven en ui € 11,75

Borrelgarnituur
Schaaltje olijven €   3,75
Baguette tappenade & aioli €   4,75
Tortillachips met chili saus €   5,00
Pittig gekruide Spaanse gehaktballetjes (10 stuks) €   6,50
Portie jong belegen boerenkaas met zachte mosterdsaus €   8,50
Kippenboutjes piri piri uit de oven (8 stuks) € 10,00

Zoete lekkernijen
Ouderwets lekker roomboter appelgebak €   3,75
Zeeuwse bolus €   2,25

Broodje van je maand!  €   8,50 
Iedere maand een smaakvolle verrassing 

Voedselallergie?
Heeft u een voedselallergie? Meld het ons! 
Allergenen niet uitgesloten!

Take away!
Al onze producten 

kunt u ook meenemen, 
wij pakken het graag 

voor u in!

Maarstraat 16, Zierikzee
0111-852884
Facebook: /Maarstraat eten&drinken
Mail ons voor meer info@demaarstraat.nl

LUNCHKAART
demaarstraat.nl   Vraag naar onze cateringmogelijkheden!Keuken geopend van 10.00 tot 17.00 uur



Earth Coffee
Earth coffee: een biologische espressomelange op basis van 100% Arabica 
bonen uit Guatemala, Peru en Nicaragua.

Café lungo; normale koffie  €   2,75
Espresso; sterke koffie €   2,75
Dubbele espresso; dubbel genieten van de sterke smaak €   4,00
Ristretto; kleine espresso die extra smaak levert €   2,75
Americano; net wat zachter en minder sterk  €   2,75
Espresso macchiato; sterk met een beetje melk schuim  €   3,00
Cappuccino; espresso met veel melk schuim €   3,00
Koffie verkeerd; koffie met veel melk €   3,00
Flat white; anders dan een latte en sterker dan een cappuccino €   4,25
Latte macchiato; laagjes van melk en espresso €   4,25
Latte macchiato karamel; met een vleugje karamel €   4,50
Latte macchiato vanille; met een vleugje vanille €   4,50
Latte macchiato chocolade; met een vleugje chocolade €   4,50
Warme chocomel €   3,50
Melk (flesje 0,5 liter) €   3,00
Slagroom €   0,50

Earth tea
Earth tea: afkomstig uit Sri Lanka waar het duurzaam en 100% biologisch 
wordt geproduceerd.

English breakfast; een melange van thee uit de Chinese theetuin €   2,75
Earl grey; zwarte thee met natuurlijke aroma van de citrusvrucht €   2,75
Rooibos thee; om even bij te komen €   2,75
Fruity green; ongefermenteerd, natuurlijke karakter en smaak €   2,75
Lemon green; frisse smaak door natuurlijke citroenaroma  €   2,75
Bosvruchten thee; zoete smaak framboos, aardbei, braam, bosbes  €   2,75
Verse munt thee; goed voor de spijsvertering en een frisse adem €   3,50
Verse gember thee; goed voor het immuunsysteem en tegen stress €   3,50
Chai latte; chai thee met warme melk met kruidnagel en kaneel €   4,50

Zoete lekkernijen
Ouderwets lekker roomboter appelgebak €   4,25
Zeeuwse bolus €   2,50

Koude dranken
Coca Cola, Coca Cola Zero €   2,75
Fanta orange €   2,75
Chaudfontaine rood, Chaudfontaine blauw  €   2,50
Fuzetea Sparkling, Fuzetea Green €   3,00
Finley bitter lemon, Finley tonic, Rivella €   3,00
Chocomel €   2,00
Siroop €   2,00

Sappen & Verse smoothies
Appelsap I love Zeeland €   3,00
Apfelschorle I love Zeeland €   3,00
Sinaasappelsap I love Zeeland  €   3,25
Smoothie 100% fruit; aardbei & banaan, 0,4 liter  €   4,75
Smoothie 100% fruit; mango & ananas, 0,4 liter  €   4,75

Alcoholische dranken
Heineken fles €   3,00
Heineken 0.0% €   3,00
Amstel Radler 2.0%  €   3,00
Seizoensbier  €   4,50
Gin&Tonic  €   8,00

Rode wijn, Selva Volpina Merlot, Italië   €   4,25
Een elegante wijn met een donkere robijn rode kleur intensiteit met primaire aroma’s 
van donker rood fruit (kersen en zwarte bessen). De afdronk is middellang met een 
specifieke nasmaak van donker fruit (pruimen en cederhout).

Witte wijn, Selva Volpina Chardonnay, Italië  €   4,25
Een elegante wijn met een licht citroen gele kleur intensiteit en primaire aroma’s van 
wit fruit (appel en peer) en secundaire aroma’s (room en boter) De afdronk is 
middellang met de karakteristieke nasmaken van lichte noot-achtige tonen.

Rosé wijn, Selva Volpina Rosato, Italië  €   4,25
Een droge rosé wijn met een donkere zalmachtige kleur intensiteit en primaire 
aroma’s van rood fruit (frambozen en rode kersen). De afdronk is middellang met een 
karakteristieke nasmaak van donker rood fruit (zwarte bessen en bramen).

De wijnen van Selva Volpina worden geproduceerd in Midden Italië, Umbrië in de provincie 
Perugia. Dit is een kleine regio gelegen tussen Toscane en de Abruzzen met kenmerkende 
glooiende heuvel landschappen. Het is een groene regio waar regelmatig regen valt en in 
combinatie met het Mediterrane klimaat, de ideale omstandigheden voor de wijnbouw.
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