KEUZEMENU € 29.50
(uit iedere gang één keuze)
VOORGERECHTEN
Met brood en smeersel

TOMATENSOEP
Verse soep met een scheutje room, tomatenblokjes en bieslook

KAASKROKETTEN
2 ambachtelijke kroketten met romige kaasvulling en salade

RUNDERCARPACCIO (+ €3)
Met geraspte kaas, kappertjes,
rucola, pestomayo en balsamico

HOOFDGERECHTEN
Met frites en salade

STOOFPOTJE
Van Belgisch rundvlees, gestoofd in Leffe bier

VISPANNETJE
Scampi, kabeljauw, zalm en mosseltjes in een romige saus

GELE CURRY
Romige, licht spicy, curry met groenten en rijst

BLACK ANGUS BIEFSTUK 160 GR (+€3)
Geserveerd op een hot-plate en met champignonsaus,
pepersaus, bearnaise of vleesjus

NAGERECHTEN
COUPE CARAMEL
Vanilleroomijs, caramelsaus, caramelblokjes en slagroom

KOFFIE / THEE COMPLEET
Koffie naar keuze met snoeperij en een likeurtje

ZEEUWS DESSERT (+ €3)
Vanille ijs, slagroom, Zeeuwse snoepjes,
boluscake en een flesje boluslikeur

= Vegetarisch gerecht, of mogelijk vegetarisch te bestellen
Heeft u een allergie, laat het ons weten!

Borrelplateau

€ 16

Serranoham, stukje Zeeuwse gerijpte kaas,
2 gedroogde worstsoorten, gerookte forel,
stokbrood, aioli, roomboter en kruidenkaas

NACHO

€

7.50

€

6.50

€

9

€

7

€

6

€

7

€

7

Warm, met gesmolten cheddarkaas , salsa
guacamole, roomkaas, ui en rucola

KAASPUNTJES
Royale portie met grove Zeeuwse mosterd

FLAMMKUCHEN
Krokant met serranoham, ui & crème fraiche

SERRANOHAM
Portie serranoham met crispy kaasstengeltjes

BITTERBALLEN
8 rundvlees bitterballen met mosterd

SCAMPIKROKETJES
6 mini scampi kroketjes met chilisaus

KAASLOEMPIAATJES
6 loempiaatjes met romige kaas

BITTERGARNITUUR

€4

Met poedersuiker
€

12 stuks combinatie van gefrituurde
vis-, vlees-, en kaashapjes

BRUSSELSE WAFEL

9

PANNENKOEK (tot 17.00 uur)

€

5

€

5

€

5

€

3

€

4

Van Zeeuwse vlegel meel
met suiker & roomboter

PANNENKOEK (glutenvrij)
Met suiker & roomboter

POFFERTJES
Met poedersuiker en roomboter

BOLUSCAKE
Zacht en lekker zoet, karamelsaus

APPELGEBAK

Ook uw honden zijn
van harte welkom!
Bakje water
Bakje brokjes klein
Bakje brokjes groot
Smulbeen

gratis
€2
€3
€2

Lekker warm

PORTIE SLAGROOM OF BOLLETJE IJS

+€ 1

Tot 17.00 uur

TUNA MELT SANDWICH

€

9

€

7

€

9

€

8

€

12

€

8

€

12

Warm stokbroodje, tonijn, kaas, ui, kappertjes

STOKBROODJE GEZOND
Wit of bruin, ham, kaas, rauwkost, tomaat, ei

BAGEL MET ROOMKAAS
Met tomaat, komkommer, tuinkers

WALDKORN BOL KIP
Gegrilde kipfilet, pestomayo, tomaat, rucola

LUNCHPLANK
Soep, kalfsvleeskroket, gerookte forel, salade
en stokbrood met smeersels

OMELET
Op een waldkornbroodje, boter, oude kaas,
pijnboompitjes, sla

LUNCHSATÉ

Spies kipsaté met pindasaus, stokbrood & salade

KROKETTEN

€

8

2 heerlijke kalfskroketten op 2 witte kadetjes
met een potje mosterd
Wit casino brood uit Zaamslag

DUBBELE CROQUE (4 boterhammen)

€

7

€

8

€

8

Ham, kaas, salade

DUBBELE CROQUE HAWAÏ
Ham, kaas, ananas, salade

DUBBELE CROQUE MADAME
Tosti, gebakken ei bovenop, salade

DUBBELE CROQUE BOLOGNESE

€ 10

Met eigengemaakte bolognesesaus en salade

SENIORENTOSTI (2 boterhammen)

€

5

Ham, kaas, salade

PORTIE MAYO OF TOMATENKETCHUP + € 1
Tosti’s zijn ook zonder ham te bestellen

Óók als voorgerecht te bestellen
Met brood en smeersel + €3
Met frites en Belgische mayo + €2

SALADE MET SCAMPI

€

13

€

15

€

14

€

14

Frisse salade met gebakken scampi
en knoflookdressing

SALADE MET GEITENKAAS
Slamix, ui, olijven, geitenkaaskroketjes
cherrytomaatjes en honing dressing

SALADE OSSENHAASPUNTJES
Knapperige salade met tomaat en
Asian-style gebakken ossenhaas

CAESER SALADE

Sla met gegrilde kipfilet, ansjovis, ei,
parmezaan, croutons en ceaserdressing

SALADE AVOCADO
Groene salade met avocado, ei,
knisperend spek, tomaat en
dressing op basis van limoen

€

14
Met brood en smeersels

TOMATENSOEP

€

6

€

6

€

10

€

10

€

15

€

13

€

12

Verse soep met een scheutje room,
tomatenblokjes en bieslook

SOEP van de DAG
Verse soep, vraag ernaar bij de bediening

GEGRATINEERDE SCAMPI
4 stuks, gegratineerd met kaas en salade

KAASKROKETTEN
2 ambachtelijke kroketten met romige
kaasvulling en salade

VISPLANKJE
Gerookte forel, scampispiesje, gambakroketje
en salade

HEALTHY ENTREE
Gegrilde avocado, kipfilet, gekonfijte mango
en salade

RUNDERCARPACCIO
Met geraspte kaas, kappertjes,
rucola, pestomayo en balsamico

BLACK ANGUS BIEFSTUK

160GR € 22
300GR € 27

Geserveerd op een hot-plate
en met saus naar keuze

STOOFPOTJE

€

19

€

18

€

18

Hoofdgerechten worden
geserveerd met frites of
aardappelkroketjes,
en een salade

Van Belgisch rundvlees, gestoofd in Leffe bier

HAMBURGER DE LUXE
Rosé gebakken kalfsburger met pittige kaas,
sla, rode ui, tomaat en special sauce

DUO SATÉ
2 spiesen kipsaté; 1 ketjap-knoflook marinade
en 1 kruidige gemarineerd, atjar, seroendeng,
pindasaus en kroepoek

KIP FAJITA

SCAMPI
€

19

Kruidige kip uit de oven, paprika,
guacamole, roomkaas en tortilla

SPARERIBS

ZALM
€

20

Met zoete-, of pikante marinade & sausjes

VARKENSHAAS-MEDAILLONS

€

19

€

Biefstuk, varkenshaas, saté en spareribs
geserveerd op een hot-plate met saus
naar keuze. Minimaal 2 personen

Sauskeuzes: Champignonsaus, pepersaus,

45 (2p)

€

22

€

21

€

18

€

27

Op ‘t vel gebakken
Hollandaise saus (en een citroentje)

VISPANNETJE

Geserveerd op een hot-plate met saus naar keuze

MIXED GRILL

€ 21

Gepeld en gebakken
Naturel, knoflookboter, knoflooksaus
Diabolique (pikante paprikasaus) + € 1.50

Scampi, kabeljauw, zalm en mosseltjes
in een romige saus

GEBAKKEN MOSSELEN
Met ui, in roomboter gebakken

PALING IN ‘T GROEN
Gestoofde paling in een saus van
groene kruiden

bearnaisesaus of vleesjus

GELE CURRY

€ 15

Romige, licht spicy curry met
groenten en rijst

PASTA CHAMPIGNON
Verse penne met kruidenroomsaus en
heerlijke kastanjechampignons

€

15

PIZZA MARGARITHA

€ 10

Tomatensaus, kaas, oregano

PIZZA SALAMI

€

12

Tomatensaus, kaas, salami-plakjes, oregano

PIZZA TONNO

PACO TOMATENSOEP
€

12

€

12

€

12

Tomatensaus, kaas, tonijn, ui-ringen, oregano

PIZZA HAWAÏ
Tomatensaus, kaas, ham, ananas, oregano

PIZZA FUNGHI
Tomatensaus, kaas, champignons, oregano

PIZZA KIP

€

13

4

€

8

€

2

€

5

€

8

PACO – BOX - HAMBURGER

€

10

PACO SPAGHETTI BOLOGNESE

€

8

€

7

€

3

€

5

€

5

CARPACCIO
Kleine portie met geraspte kaas

KIDS SANDWICH
Gewoon een lekker wit puntje met
chocopasta of pindakaas

KIDS-TOSTI (2 boterhammen)

Tomatensaus, kaas, kipfilet, ui, paprika, oregano

SPAGHETTI BOLOGNESE

€

Net zo lekker als de grote,
maar dan in t klein

€

12

€

12

Ham & kaas (tot 17.00 uur)

Verse gehakt-groentensaus, geraspte kaas

ROMIGE PENNE MET KIPFILET
Met tomaat, peterselie, knoflook,
kip, roomkaas

PACO – BOX - SNACK
Frites, snack naar keuze, appelmoes,
mayo, ranja en een kadootje,
Keuze uit:
frikandel, kroket, knakworst,
nuggets of kaassouffle
Ook glutenvrij verkrijgbaar
met frikandel of kroket

De geraspte kaas apart geserveerd

PACO PIZZA
Tomatensaus en kaas

PACO CUPCAKE
Lekker cake versierd met snoepjes

POFFERTJES
Met poedersuiker en roomboter

KINDERIJSJE
Softijs met snoepjes
in een leuke Paco-beker

In 1971 werd deze camping opgericht door de gemeente.
Fam van den Bosch was daarbij vanaf het begin al betrokken.
In het oorspronkelijke gebouw (wat nu de binnenspeeltuin is)
exploiteerden zij het winkeltje en een horecapunt.
In 1976 heeft de familie de gehele camping overgenomen.Na meerdere
aanpassingen en uitbreidingen werd de camping in januari 2008
overgedragen aan de volgende generatie. Vanaf dat moment zijn
Jimmy en Mieke de nieuwe uitbaters van Recreatiepark de Vogel.
Rondom het 40 jarig bestaan werden de plannen gepresenteerd
2 BOLLETJES
€ van
7 de nieuwe Plaza. Deze werd in juni 2013 een feit:
(met zwembad, restaurant, cafetaria,
3 BOLLETJES Een modern€ centrumgebouw
8
Romig vanille-ijs met slagroom, kletskopje en
zonneterras, binnenspeeltuin en dergelijke) werd geopend!

IJSCOUPE

saus naar keuze; aardbei, advocaat of warme chocolade

COUPE CARAMEL

Niet alleen gasten van het park brengen ons graag een bezoek, maar
we mogen
ook heel veel bezoekers van ‘buitenaf” verwelkomen.
2 BOLLETJES
€ 7
de Plaza het hele jaar geopend zijn. Kinderfeestjes,
3 BOLLETJES Hierdoor kan
€ 8
buffetten, frites afhalen, diner voor 2 of 200? ‘t kan allemaal!

Roomijs, caramelsaus, caramelblokjes en slagroom

Vanaf 2015 werd, na aankoop van een naastgelegen stuk grond, een
flinke uitbreiding
van de camping gerealiseerd. Hierdoor zijn veel extra
€ 8
vaste-, en kampeerplaatsen gecreëerd.
Huisgemaakte mousse van Callebaut & verseverhuuraccommodaties,
aardbeien
Bovenop het al bestaande aanbod (waaronder ook een aantal
groepsaccommodaties)
een enorme diversiteit aan mogelijkheden!
GIN-TONIC DESSERT
€ 9
Gin-tonic ijs, cava, limoen en chocolat
brownie zijn er diverse toevoegingen en aanpassingen gedaan op het
Sindsdien
park & rondom de Plaza. Denk bijvoorbeeld aan de familieglijbaan,
ZEEUWS DESSERT
€ 10
interactieve voetbalveld,
springkussens, midgetgolf, nieuwe speeltuinen.

WITTE CHOCOLADEMOUSSE

Vanille ijs, slagroom, Zeeuwse snoepjes,
boluscake en een flesje boluslikeur

Eind 2019 is de uitbreiding van de Plaza gereed.
Een vergroting van het restaurant en meer ruimte en
capaciteit voor de keuken. De cafetaria zal een heuse
KOFFIESHAKE-DE LUXE
€ 9
metamorfose
ondergaan om gasten nóg beter & sneller
Romige, ijskoude koffieshake, slagroom, roomijs,
van dienst te kunnen zijn. Bovendien een groot
mokkaboontjes en een koffielikeurtje voor erin of erbij
nieuw parkeerterrein aan de overkant van de weg.
SPECIALE KOFFIE
€2020
7 zal het jaar worden van de bouw van een nieuwe

VIP KOFFIE / THEE
Koffie naar keuze met bonbons en een
proeverij van 3 likeurtjes

KARAMEL KOFFIE
Cappuccino met karamelsaus, slagroom
en stukjes stroopwafel

CHOCOKOFFIE
Koffie met chocosaus, slagroom
en krokante nootjes

groepsaccommodatie op het park. Dé manier om met
familie of vrienden een fijn verblijf te hebben.
Wij verzorgen dan natuurlijk graag de catering of
ontvangen u voor een diner of een drankje.

I

Niet voor niets mogen wij ons al jaren
Recreatiecentrum
De Vogel noemen.
10 (en ook in 2019)
een 5-sterren camping
Vogelweg 4 – 4585 PL - Hengstdijk
Website www.de-vogel.nl
0031-114681625
Facebook: plaza de vogel
www.de-vogel.nl -Instagram:
info@de-vogel.nl
plaza_de_vogel
€ 5
Email: info@de-vogel.nl
€

0031-114681625
Volg ons op facebook en instagram
Vogelweg 4, 4585 PL , Hengstdijk

€

5

DINER

Met slagroom en een extra bonbon
Irish (met whisky en bruine suiker)
French (met Grand Marnier)
Italian (met amaretto)
Spanish (met Liqor43 of Tia Maria)

HAPJES

