
Smörrebröd 
We hebben een authentiek Deens recept van roggebrood gevonden en bakken nu zelf 
dit lekkere brood. Het is gemaakt van roggemeel, gebroken rogge en zonnebloempitten. 
Er zitten minder koolhydraten in dan in gewoon tarwebrood en past in een koolhydraat-
arm dieet. Smørrebrød wordt vooral als lunch gegeten in Denemarken.  
Smørrebrød is per stuk € 8,50 

* Smørrebrød met huisgemaakte tonijn salade en kappertjes 
* Smørrebrød met gemarineerde zalm en limoen mayo 
* Smørrebrød met schwarzwalder schinken en vijgencompote 
* Smørrebrød met blue ocean (Deense kaas) rode biet zoetzuur en 
balsamico-dressing  
 

Lunchkaart bestellen kan vanaf 12:00 tot 16:00 

Versgebakken boterhammen 
Kroketten 

2 stuks Garnalen kroketten met cognacsaus  € 17,50 
2 stuks Rundvleeskroketten met mosterd  € 12,50 
2 stuks Vegan draadjesvlees kroketten met mosterd € 11,50  
 

Uitsmijters  

Spek      € 12,50 
De klassieke met ham en/of kaas € 12,50 
Gerookte zalm     € 16,50 
 

Italiaanse bol of spelt meergranen brood  € 13.00 

Gerookte zalm met limoen mayonaise en salade garnituur 
Huisgemaakte tonijn salade met kappertjes en salade garnituur 
Carpaccio met balsamico-dressing, cashewnoten en ouwe Zeeuw (kaas) 
Gezond met ham, kaas, ei, tomaat en komkommer 
 

Tosti’s 

Klassieke tosti    € 8.75 
Met kaas, boerenham, rucola en tomaten-tapenade   
Geitenkaas    € 9.50 
Met plakken geitenkaas, rucola en tomaten-tapenade  
 

Soepen 

Soep van het moment  dagprijs 
“Solskin” vissoep  € 9.50 
Met stukken vis, schaal & schelpdieren      
   
Salades 

Gerookte zalm met Hollandse garnalen en cocktailsaus € 22.50  
Bleu ocean-kaas  (Deense kaas) met rode biet zoetzuur en walnoot € 16.50 
    



 
3 gangen keuze menu €39,95 

 
Soep van het moment 

 
Couscous salade 

Falafel | pittige hummus | gegrilde groenten 

 
Runder carpaccio 

Balsamico-dressing | ouwe Zeeuw (oude kaas) | rucola | cashewnoten 

**** 
 

Skrei 
Groene kruidenkorst | beurre blanc | groentegarnituur 

 
Bavette 

Gerookte sjalottensaus | groente garnituur 
 

Ravioli 
Courgette spaghetti | paddenstoelen jus| parmezaanse kaas 

**** 
 

Dame blanche 
Warme chocoladesaus | slagroom 

 
Babbelaar crème brûleé 

Gezoute caramel | stroopwafel ijs | slagroom 
 

Chocolade cake 
Met mango en passievrucht | mango ijs | slagroom 

 

 
 
 
 
 



 
 
Voorgerechten 

 
Brood met smeersels  € 8,50 
 
Gerookte paling   €17.50 
Knolselderij | appel | rode biet | bieslook 
 
Runder carpaccio  €15.00 
Balsamico-dressing | Ouwe Zeeuw (oude kaas) | rucola | cashewnoten  
 
Dumplings   € 14.50 
Bloemkool | edamame & Gember |  vega gyoza | oosterse dip  
 
Couscous salade  € 13.50 
Falafel | pittige hummus | gegrilde groentes 
   
 

 

Schaal & schelp dieren 
Zeeuwse creuzes| geserveerd op ijs € 3,60 p/s 
Zeeuwse creuzes| Gegratineerd  € 4.25 p/s 
Zeeuwse creuzes| vinaigrette   € 4,25 p/s 
Platte Zeeuwse oesters 0000   € 4,75 p/s 
 
½ lauw warm kreeft met cognac mayonaise € 24,50 p.p.  
Alleen per 2 personen te bestellen 
 

 

Huisgemaakte soepen 
 “Solskin” vissoep € 9,50 

Met vis, schaal & schelpdieren 
 

Soep van het moment  € dagprijs 
 
 

 

 



 

 

Hoofdgerechten 
 

Visgerechten 
Kabeljauw   € 24,50 
Groene kruide korst | beurre blanc | groente garnituur 
 
Zeewolf   € 25,00 
Paddenstoel jus | pastinaak crème | groente garnituur 
 
Vangst van het moment €dagprijs 

 
 

Specialiteiten 
2 Sliptongen gebakken in boter (+/- 300 gram) € 26,50 

Zeetong gebakken in boter (+/- 400 gram)€ 47,50 
 

    

Hele Canadese Kreeft gekookt in court-bouillon € 49.50 
Hele Canadese Kreeft gegrild en afgeblust met cognac € 49.50 

 
 

 

Vegetarisch 
Ravioli   € 21,50 
Courgette spaghetti | paddenstoelen jus| parmezaanse kaas 
 
Couscous salade  € 21.50 
Falafel| pittige hummus | gegrilde groentes  
 

Vleesgerechten 

Bavette   € 25.50 
Gerookte sjalottensaus | groente garnituur 
 
Osso buco van kalf € 25.00 
Verse tagliatelle | paddenstoelen | tomatensaus 

 
 



 

 

 

 

Dessert 
 
Dame blanche     € 9.50 
Warme chocoladesaus | slagroom 
 
Kaatje mossel     € 12.00 
Warme chocoladesaus | romige advocaat | slagroom          
 
Babbelaar crème brûleé   € 9,50 
Gezoute caramel | stroopwafel ijs | slagroom 

 
 
Chocolade cake     € 9,50 
Met mango en passievrucht | mango ijs | slagroom 
 
Heerlijk samengesteld kaasplankje van Erik Murre Fromagerie € 14.50 

 
 

Bonbons voor bij de koffie 
Een assortiment van 

Bonbons, nougat, koffieboontjes en pepermunt 
Klein €4,50 medium €6,00 groot €8,00 

 
 
 

Solskin betekent zonneschijn in de Deense taal; 

Als ode aan het moederland wappert bij ons de Deense vlag. 

Voedselallergie of intolerantie? 

Als u van tevoren aangeeft waar u allergisch voor bent, passen wij de gerechten voor u aan. 
Onze keukenbrigade gaat zeer zorgvuldig om met uw voedselallergie/intolerantie 

echter, kruisbesmetting van allergenen is in onze keuken niet voor 100% uit te sluiten. 
 


