Camping de Molenhoek,
Brasserie-tje,
Brasserie en De zesde Smaak
proudly presents
...........”Something completely different”.............
We laten u kennismaken met de wereldse smaken....een combinatie van puur eerlijk
gezond Hollands met de authentieke Italiaanse, Braziliaanse, Koreaanse, Griekse en
Spaanse keuken en nog veel meer.
Vele gerechten hebben hun bereiding of gedeelte daarvan gehad in onze smoker.
Sommige stukken vlees hebben zelfs een bereiding gehad van meer dan 17 uur!!
Alles wordt op natuurlijke wijze op smaak gebracht en indien nodig verder afgesmaakt
met een zelfgemaakte kruidenmelange.
Al onze vis komt elke ochtend vers van de veiling of uit zee, gevangen door onze
lokale vishelden, Seafarm of Neeltje Jans. Voor een aantal gerechten geldt
derhalve...indien voorradig (op=op).
Ons vlees zoeken wij zelf uit en kopen het hele rund. Wij portioneren dat zelf en
houden zo volledige controle over de puurheid en smaken.
Gerechten reserveren hoort altijd tot de mogelijkheden, zoals bijv. onze spectaculaire
Fish Tower, maar ook voor speciale wensen.
Ons personeel is u uiteraard van dienst in een passend advies voor zowel food, drinks
en desserts. In alles willen wij u graag het beste en het lekkerste serveren wat er te
krijgen is. Wilt u graag van alles proberen...kies voor onze verrassingsplanken.
Een...V...betekent voorradig.
Een...X.....betekent inmiddels uitverkocht.
Een open hokje… betekent niet voorradig maar kan altijd gereserveerd worden.
Alle gerechten zijn terug te vinden in het nieuwe BBQ magazine van De zesde smaak:
Something completely different en/of in de kookboeken “De zesde Smaak” en “Fish”
Zie www.dezesdesmaak.com

Fire up


Breadsticks
Gegrild brood met dippers…9,95



Hot Ciabatta
Een hele ciabatta gevuld met tomaten, mozzarella, basilicum en bestreken met
kruidenolie die heet en gegrild uit oven of bbq komt. Leuke starter...met
aioli...9,95



Nachos Cerdo

Warme tortillachips overladen met pulled porc uit onze smoker, tomatensalsa,
jalapeño pepers, kruidige kaas en smokey aioli (geschikt voor meerdere
personen)...12,95


Schiaciatta di manzo
De moeder der carpaccio...platgeslagen licht gerookt mals rundvlees, gegaard
op de smoker, geserveerd met salsa verde en bestrooid met 3 jaar oude
Reypenaer, echte balsamico azijn en zuivere olijfolie...12,95



Grilled Camembert

Een hele camembert van de grill of uit de oven met divers brood (geschikt voor
meerdere personen)...say cheese fondue...12,95


Parilla style Tuna and Salmon

Een in citrusfruit gemarineerde zalmcarpaccio met een tartaar van kort gegrilde
verse tonijn met kimchi (heerlijk gefermenteerde groenten Korean style) en
seaweed salsa...12,95


Ceviche Mojito
Caribische vissalade van diverse vis gemarineerd in limoen, mint, rum, rode ui,
dille en koriander...14,95



Lekkere Chicks
8 heerlijke chickenwings van de smoker met jalapeño salsa, blue cheese saus
en selderij…9,95



Carpaccio Pulpo
Dungesneden inktvis met een lemon curd en salsa di melanzane
(aubergine)...12,95

Main mean meat
including Jalapeño Coleslaw, potato salad, grilled vegetables



Pollo “Roadkill”
Een “plat geslagen”, gegrild, mals, sappig, fris kippetje gemarineerd in olijfolie
en limoen...21,95



Steak tartare Burger
Voor de liefhebber een vers bereide burger van handgesneden licht gerookte
picanha, op smaak gebracht met uitjes, augurkjes, kappertjes, tabasco en
worcestershire sauce (let wel deze burger wordt rauw geserveerd!)...19,95



Beer braised Brisket
De hit van 2017! Een 17 uur lang gegaard, met bier geïnjecteerd stuk vlees van
graan gevoerd rund. Het vlees wordt in ongeveer 8 uur tot 60 graden
kerntemperatuur gebracht en blijft gedurende die tijd in deze comfortzone.
Daarna langzaam tussen 70 en 80 graden kerntemperatuur .....het
tussenliggende vet maakt het vlees malser en malser...19,95



Low and Slow Ribs
6 uur lang gegaarde ribs, bestreken met salsa van vers fruit en onze eigen
funky Jamaican rub...19,95

Traditional grilled Beef
Heerlijk rundvlees naar keuze gegaard op houtvuur, slechts op smaak gebracht met
zout en peper...puur en eerlijk, verder niets aan doen...9,95 per 100 gram.



Rib-eye
Entrecote
Bavette



F*ck Salad give me just meat plate








Tomahawk steak (±700 gr)
Côte á l’os
Lady steaks (100 gram)

Voor wie niet kan beslissen een plank met een hele slow grilled rib, 8 lekkere
chicks, 2 Seeland style sausage and something pulled…39,95 (voor 2 personen)


Znack Sukade speciaal
Super malse sukade van graan gevoerd rund (op smaak gebracht met
Koreaanse bulgogi) geserveerd met smokey aioli, whisky flavored salsa en
gebakken uitjes...19,95



Juicy pork-in bone loin
Een heerlijke ribkarbonade with “bone” van het Limburgs
kloostervarken...sappig door en tot op het bot...23,95

Where is the meat ?


Drunken mojito style shrimps

6 overheerlijk in mojito gemarineerde body pealed garnalen (met kop en staart
dus, want dat is lekkerder) gegrild op heet vuur...24,95


Coconut Dorade
Een hele gegrilde dorade ingepakt als een kadootje met limoen/sereh
salsa...24,95



Peking style Seabass
Hele zeebaars gegaard op vuur en gevuld met verse kruiden die met hete olie
en vuur geflambeerd worden...24,95



Smokey Salmon
In cederhoutvel gegaarde zalmfilet met een ginger-honey salsa...21,95



Cuban Style mussels
Mosselen gewokt met chorizo, groenten, coconut salsa, sereh en gegrild
brood...24,95



Seafood Tower
Wil je niet kiezen...wil je Zeeland proeven...neem deze toren met zeedelicatessen. Elk gerecht heeft zijn eigen beleving waardoor het tot zijn recht
komt (niet alleen gekookt met een sausje). Informeer en reserveer!...45,00 pp



Lemon Lobster

Reserveer Zeelands trots...De Oosterscheldekreeft.....Gegaard in
limoenwater....en indien mogelijk ook naar keuze gegrild en geserveerd op
cederhout voor een extra beleving...dagprijs


Fish from The Pan

Een echte zeetong gebakken in de pan met roomboter, citroen en
peterselie...dagprijs


Catch of the day

Haai, zeemeermin, tonijn?...wie zal het zeggen.
Vandaag is de catch..........................................................................

No meat...No fish


Enchilada Verduras
Wrap gevuld met gegrilde groenten, tomatensalsa en gegratineerde
kaas...12,95



Thai noodle
Gewokte oosterse groenten met Udon noodles in frisse lemon curry...13,95



Calcots
Gegrilde Spaanse bosui met Romesco saus...9,95



Gado -Gado

Oosterse salade met satésaus, seroendeng en kroepoek...13,95


Zealand vegetables
Salade van warme en koude groenten, zee salade, zeekraal, groene asperges,
zeewier en wasabi dressing...14,95



Nachos Vega

Tortillachips met gegratineerde kaas, pica de gallo (tomatensalsa),rode ui,
crème fraîche...9,95


Korean Salad

zeer gezonde salade van gemarineerde tofu, kimchi, gemarineerde aubergine ,
sla en dressing van Ssamjang...14,95

Cool the fire
Say Cheeeeesecakes...6,95 p stuk


Wholelottachoc gewoon heeeel veeel chocolade



Blondie lekker blond toetje met witte chocolade, liquor 43 en blauwe.....



Bananoffee banana, offee-toffee, caramel and cheeeeeeessse



Strawberrykiss aardbei, marshmellow and a kiss of.....



Cookiedoughmonster



Toblewhat



Go nuts



Carasutra



Chunky funky Crunchy Brownie fudge and a little bit...go

bastognekoek, caramel and a little bit monster

amandel, honing, nougat, choc and -rone

hazelnoot, chocolade ….und kinder-surprise
with whole lot of special love and……….. caramel (maximal 68)

nuts, tsja...probeer


I`m so in love with.......appels, bosbessen, peren and crumble`s



Tropical misu bounty, Malibu, witte chocolade



Chocolade lasagna Nutella, cookies, marshmellow
ennnnn…chocolade

scream with your icecream


Coupe Meloen…12,95



Whole lotta fruit…12,95



Banana split…7,95



Apple Crumble…9,95

Ik kan niet kiezen plank
Oftewel Ben`s verrassingsplank...laat je verrassen met diverse lekkernijen op een
plank(vanaf twee personen)...6,95 pp

Do it yourself menu


Zelfdoe-pakket
Bestel een BBQ pakket voor onze OFYR, Smoker (indien beschikbaar)of gewone
BBQ en bak/grill de heerlijkste gerechten zelf met vrienden of familie

Hamburgertje van ons eigen rund
Saté van kippendij, heerlijk mals
Sukade van graan gevoerd rund, mals, zeer smaakvol en oosters gemarineerd
Molenhoek-sausage, door ons ontwikkeld worstje
Zuid-Amerikaans gemarineerde kip, puur, fris
Speklapje van Kloostervarken
Gemarineerde Zalm
Divers brood
Diverse sauzen
Frites
Salades
Per persoon € 19,95

Een luxer pakket is ook mogelijk
Extra krijgt u dan
Garnalen
Tonijn
Luxe rundvlees om te grillen
Per persoon € 24,95

Uiteraard is een op maat gemaakt pakket altijd mogelijk in overleg

