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Zwin Natuur Park - Knokke-Heist

BI STROK A ART

Principe en werking
❶ Neem gerust plaats aan een vrije tafel en bekijk ons aanbod van dranken en gerechten.
❷ U kan zelf uw bestelling plaatsen op de voorziene iPads of bij onze kassamedewerker.
Bestellen op de iPads kan enkel met betaalkaarten.

❸ Na uw bestelling kan u onmiddellijk uw drankje(s) meenemen aan de bar, waar u ook
een afroepschijf krijgt als u ook eten bestelde.

❹ Zodra uw eten klaar is zal de schijf u verwittigen en kan u de gerechten ophalen aan de bar
waarna u kan genieten van onze heerlijke gerechten.

❺ We danken u ook om zelf af te ruimen in onze afruimkarren.

Onze chefs brengen eerlijke, gezonde gerechten met aandacht voor de basisgrondstoﬀen, het milieu,
met respect voor onze lokale producten en uw voorkeuren, binnen een optimale “prijs/kwaliteitsverhouding”.
The Shelter kiest voor gezonde, lekkere en eerlijke producten. Terug naar de basis en met een knipoog
naar grootmoeders keuken. Voor allergenen kan u zich informeren bij de kassamedewerker.

Gerechten vanaf 11.30 uur. Keuken is doorlopend open tot 17.00 uur (winter) of tot 18.00 uur (zomer)

DRANKENK AART THE S H ELTER

De geschiedenis van Russell & Co begint in 1887,
wanneer Josiah Russell, een frisdrankenproducent uit
Londen, een kleine fabriek opent in hartje Rotterdam.

Als een van de eersten introduceert Russell & Co tonic
op de Belgische markt. Daarop volgen vele succesvolle jaren, waarin de populariteit van frisdranken zoals
ginger ale, tonic en limonade blijft stijgen. Tijdens de
Tweede Wereldoorlog neemt het Nederlandse J.C.
Tims het bedrijf over.
Vandaag herlanceren we Russell & Co met drie nieuwe
smaken die geïnspireerd zijn op het rijke verleden.
Russell & Co is een modern, inspirerend en kwalitatief
merk. Het is een premium merk voor mensen die van
verfijning houden. Russell & Co houdt vast aan haar
roots en biedt daarom elegante frisdranken met authentieke smaken uit het verleden aan. Verrijkend, anders,
origineel. Dat is Russell & Co.
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Botanical Tonic Water
Helemaal vanuit het hoge noorden wordt het kruid
Angelica Archangelica geïmporteerd en komt het
terecht in de kratten van de Rotterdamse haven. De
botanische eigenschappen van dit kruid worden vaak
gebruikt in medicinale dranken. In het Botanical Tonic
Water zorgt Angelica Archangelica voor een subtiele
toets van likeur, die de bitterheid van de kinine in
balans brengt.
Sicilian Lemon Bitter
Op zonovergoten Siciliaanse heuvels selecteren we
zorgvuldig de beste citroenen ter wereld. Zo kunnen
we je laten proeven van hun rijke aroma en intense
smaak. Dit zijn nog altijd dezelfde citroenen als degene
die Russell & Co gebruikte voor haar originele recept
in 1887. Door de fris- en bitterheid van het fruit ontstaat
een perfecte mixer voor al je cocktails op basis van
gin, vodka of rum.
Golden Ginger Ale
We brachten het originele recept van de ginger ale
terug, dat werd uitgevonden door de Amerikaanse arts
Thomas Cantrell. In tegenstelling tot de alomgekende
droge versie, die zacht is, heeft onze ginger ale een
unieke gembersmaak. De explosie van gember is
zonder twijfel de perfecte keuze voor al je cocktails.
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Aperitieven
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Kir vin blanc ................................................................... € 6,00
Pimm's ............................................................................. € 9,00
Cava ................................................................................. € 7,00
Martini wit/rood ............................................................ € 6,00
Vermouth Guiseppe B. Carpano ...............................€ 8,00
Porto wit/rood ............................................................... € 6,00
Sherry medium/dry ..................................................... € 6,00
Pineau de Charente .................................................... € 6,00
Picon Vin Blanc ............................................................ € 8,00
Campari soda ................................................................ € 7,00
Campari met vers fruitsap .......................................... € 9,00
Aperol Spritz .................................................................. € 9,00
Ricard .............................................................................. € 6,00
Lemon Squash ............................................................... € 7,00
Fles Champagne Nicolas Feuillate ....................... € 55,00
Fles Cava ..................................................................... € 30,00

Mocktails 0% alcohol
♦ Lipton Green mojito Twist ..................................... € 8,00
♦ Lipton Strawberry Twist ......................................... € 8,00
♦ Lipton Peach Twist .................................................. € 8,00

Onze Ginkaart
Aangepaste garnituur en tonics inbegrepen
♦ Summer in your glass
Monkey Sloe Gin (Duits) ........................................... € 15,00
G’vine Nouaison ......................................................... € 13,00
G’vine Florison ............................................................ € 15,00
♦ Kruidige Gin
Gillemore gin (Belgisch) ............................................ € 14,00
Monkey 47 (Duits) ....................................................... € 14,00
Bombay Sapphire (UK) .............................................. € 12,00
♦ Kruidig, fris en lichte Gin
Hendrick's (Schots) ..................................................... € 14,00
Tangueray Ten (UK) .................................................... € 12,00
Elephant (Duits) ........................................................... € 15,00
15 % van de opbrengst gaat naar de bescherming van de
Afrikaanse olifant in de strijd tegen de illegale ivoorhandel.

♦ Citrus Gin
Havn (Belgisch) ........................................................... € 14,00
♦ Pareltjes
Copperhead (België) ................................................. € 15,00
Copperhead Black Batch (BE) ................................. € 15,00
Copperhead gin - The Gibson edition (BE) .......... € 15,00
Herbalist (100% natuurlijke Bio Gin) ............................ € 13,00

T H E

S H E LT E R

•

Onze Huiswijn
Wit / Rood / Rosé

Glas ............................................ € 5,00
Karaf 25 cl ................................ € 9,00
Karaf 50 cl .............................. € 18,00
Fles .......................................... € 26,00

♦ Vraag onze uitgebreide wijnkaart per glas ♦

Sterke dranken
♦ Whisky
JB ...................................................................................... € 7,00
Johnnie Walker red label ............................................ € 7,00
Glenﬁddich .................................................................... € 9,00
Jameson .......................................................................... € 7,00
Southern Comfort ........................................................ € 8,00
Jack Daniels .................................................................. € 9,00
The Glenrothes ........................................................... € 12,00
+ Softs aan prijs op de kaart
♦ Cognac
Courvoisier .................................................................... € 9,00
Martell VSOP ................................................................. € 9,00
Baron Otard VS ............................................................ € 9,00
♦ Rum
Bacardi cola ................................................................... € 8,00
Bacardi Havana club 3 Anos cola .......................... € 10,00
Bacardi Carta Negra .................................................. € 13,00
Pyrat Rum ..................................................................... € 14,00
Trois Rivières ............................................................... € 12,00
♦ Vodka
Grey Goose + soft ...................................................... € 10,00
Smirnoﬀ + soft ............................................................... € 8,00
Stolichnaya + soft ....................................................... € 10,00
♦ Degustieven
Cointreau ....................................................................... € 8,00
Amaretto ......................................................................... € 7,00
Baillys ............................................................................... € 7,00
Poire Williams ................................................................ € 9,00
Jonge/oude Bokma ..................................................... € 4,50
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Healthy Drinks
Bionina
♦
♦
♦
♦

Lady Pink Grapefruit .............................................. € 4,00
Miss Blood orange ................................................. € 4,00
Mister Lemon .......................................................... € 4,00
Uncle Pommegranate and the Granberries .... € 4,00

Aloe Vera Drinks
♦
♦
♦
♦

Aloe Vera Original ................................................. € 4,00
Aloe Vera Mango ................................................... € 4,00
Aloe Vera Lychee ................................................... € 4,00
Aloe Vera Peach .................................................... € 4,00

TAO Botanic
♦ Tao Green Tea ........................................................ € 4,00
Groene thee en Ginkgo biloba: een bijzonder aromatisch verbond.
Voor een deugddoend, vitaliserend eﬀect. Bevat Vitamine C en Biotine

♦ Tao Blackcurrant .................................................... € 4,00
Zwarte bes en ginseng: een spannend duel tussen fruitig en bitter.
Voor een verfrissende sensatie. Bevat Vitamine C

♦ Tao Kombucha ........................................................ € 4,00
Kombucha en rozenbottel: een tandem met een heerlijke zure toets.
Voor een oppeppende kick. Bevat Vitamine C, B1, B3, B5, B6 en B12.

Pure Tea Infusion Drinks
♦ TAO White Tea ........................................................ € 4,00
Witte thee, granaatappel, passiebloem: een delicaat drieluik.
Een PURE INFUSION met een fruitige smaak

♦ Tao Ginger ............................................................... € 4,00
Gember en drakenvrucht: een duo met pit. Voor het genoegen
van een uitgesproken smaak. Bevat Vitamine B6 en C.

♦ TAO Green Tea ........................................................ €4,00
Groene chun mee-thee, jasmijn en limoen: een hele frisse combinatie.
Een PURE INFUSION met een zoete smaak

♦ TAO Black Tea ........................................................ € 4,00
Zwarte ceylonthee, citroen, oranjebloesem: een geurig trio.
Een PURE INFUSION met een paradijselijke smaak

♦ TAO Rooibos Tea ................................................... € 4,00
Rode thee, pruim, vlierbloesem: een ontspannend team.
Een PURE INFUSION met een zoete toets van pruim

Regionaal blond bier
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Frisdranken
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Pepsi ................................................................................ € 2,70
Pepsi Max ....................................................................... € 2,70
Spa Citroen / Sinaas / Cactus .................................... € 2,70
Spa Reine ....................................................................... € 2,70
Spa Intense bruis .......................................................... € 2,70
Spa Reine / Bruis • 1 liter ............................................ € 8,00
Lipton Ice Tea ............................................................... € 3,00
Lipton Ice Tea Green .................................................. € 3,00
Lipton Ice Tea Peach .................................................. € 3,00
Iced Latte ....................................................................... € 3,50
Iced Latte caramel ....................................................... € 4,00

Mocktails 0% alcohol
♦ Lipton Green mojito Twist ..................................... € 8,00
♦ Lipton Strawberry Twist ......................................... € 8,00
Russel & Co tonic
♦ Bionical Tonic Water ............................................... € 3,50
♦ Sicilian Lemon Bitter ............................................... € 3,50
♦ Golden Ginger Ale .................................................. € 3,50
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Tonic Fevertree ............................................................ € 3,50
Looza Orange ............................................................... € 3,00
Looza Appel .................................................................. € 3,00
Looza Tomaat ................................................................ € 3,00
CC melk .......................................................................... € 3,00
Fristi ................................................................................. € 3,00

Verse vruchtensappen
♦ Vers Sinaasappelsap .................................................. € 5,00
♦ Vers Citroensap ............................................................ € 5,00
♦ Lemon Squash ............................................................... € 7,00

Warme dranken
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Espresso ......................................................................... € 2,70
Dubbele mokka / Doppio ........................................... € 4,00
Espresso cafeïnevrij ..................................................... € 2,70
Mokka .............................................................................. € 2,70
Cappucino met melkschuim .................................... € 3,20
Cappucino met slagroom .......................................... € 3,50
Koﬃe verkeerd ............................................................. € 3,20
Latte macchiato ............................................................ € 3,50
Latte macchiato Caramel/Hazelnoot/Speculoos .. € 4,00
Warme chocolademelk ............................................... € 3,50
Warme chocolademelk met slagroom .................... € 4,00
French / Irish / Italian / Baileys koﬃe ...................... € 8,00

Regionaal blond bier

Bieren van ’t vat
♦
♦
♦
♦

Pils ................................................................................... € 2,50
Paljas blond • alc. 6,0% vol. ....................................... € 4,00
Corsendonk Blond • alc. 6,5% vol. ............................. € 4,00
Corsendonk Bruin • alc. 6,3% vol. .............................. € 4,00

Trappisten
♦
♦
♦
♦
♦

Westmalle dubbel ........................................................ € 4,50
Westmalle Tripple ......................................................... € 4,50
Chimay Blue .................................................................. € 4,50
Orval ................................................................................ € 4,50
Rochefort • alc. 10% / 8% vol. .................................... € 4,50

Bieren op fles
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Omer • alc. 8,0% vol. .................................................... € 4,00
Zwin Bier „Jus de mer” • alc. 7,2% vol. .................... € 4,00
Duvel • alc. 8,5% vol. ..................................................... € 4,00
Blanche de Namur • alc. 4,8% vol. ............................. € 3,00
Corsendonk Agnus Tripel • alc. 7,5% vol. ................. € 4,00
Corsendonk Pater Dubbel • alc. 6,5% vol. ............... € 4,00
Tempelier • alc. 6,0% vol. ............................................. € 4,00
Triple d’Anvers • alc. 8,0% ........................................... € 4,00
Rodenbach .................................................................... € 3,00
Geuze Boon • alc. 7,0% vol. ....................................... € 3,00
De Koninck .................................................................... € 3,00
Kriek Max ....................................................................... € 3,00
Maes Zero • alc. 0% vol. ............................................. € 3,00

Pure Leaf thee
♦ Thee Earl Grey, Black Tea with Berries,
Gunpowder Green Tea, Ginger & Orange
Blossom, Peppermint, Camomile, Citroen ............. € 3,30
♦ Verse Muntthee ............................................................ € 4,50
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®

SPA Op het leven.

Het mineraalwater van SPA® is oﬃcieel erkend als natuurlijk mineraalwater.
Hiervoor moet het voldoen aan strenge kwaliteitseisen.
Natuurlijk mineraalwater moet afkomstig zijn van een ondergrondse bron die van nature zuiver is.
Het moet strikt beschermd worden tegen elk risico op vervuiling, moet een langdurig stabiele minerale
samenstelling hebben en gebotteld worden aan de bron. Tot slot mag het niet chemisch of microbiologisch
behandeld worden. Dat hoeft ook niet, omdat het water van SPA® van nature al 100% zuiver is.
Puur natuur in een ﬂes.

GERECHTE N THE SH ELTER
Gerechten

♦ Frisse gemengde salade
met Vegan falafelballetjes ..................................... € 14,00

The Shelter serveert een (H)eerlijke keuken met gezonde,
lokale en verse producten, alle gerechten worden in huis
bereid door onze chef’s en dit met respect voor autenthieke recepten en de Vlaamse klassiekers, aangevuld
met de hedendaagse verlangens.

Frisse gemengde salade met falafel, hummus en yoghurt dip.

♦ Vegetarisch tomatengebakje ............................... € 12,00
Bladerdeegje met tapaenade van olijven en geparfumeerde
kersttomaatjes - licht gegrild

♦ Ovengegaarde bloemkool “ puur Natuur”
(Toppertje Vegan) ..................................................... € 8,00
“To share” bloemkool gekruid met olijfolie, specerijen en grof zeezout.

Onze klassiekers
♦ Sliptongen met frietjes .......................................... € 23,00
Noordzeetongen in boter gebakken en geserveerd
met een slaatje en frietjes.

♦ Fish & chips met verse tartaar en frietjes ........... € 17,00

Voor de kleine honger
♦ Garnaalkroketten
♦ 2 stuks met brood .................................................. € 16,00
Op traditionele wijze met een partje citroen en gefrituurde peterselie.

Gepanneerde visfilets gefrituurd en geserveerd met verse
tartaar, sla en frietjes.

♦ 2 stuks met frietjes ................................................ € 19,00

♦ Noordzee vispannetje ........................................... € 23,00
Rijkelijk gevulde schotel met drie soorten Noorzeevis en puree,
afgewerkt met garnaaltjes en een wittewijnsaus.

Als gerechtje geserveerd met een klein slaatje

♦ Kaaskroketten
♦ 2 stuks met brood ................................................. € 13,00
Op traditionele wijze met een partje citroen en gefrituurde peterselie.

♦ Gehaktballetjes “The Shelter” met frietjes ........ € 16,00

♦ 2 stuks met frietjes ................................................ € 16,00

Handgerolde balletjes in een heerlijke bruine saus

Als gerechtje geserveerd met een klein slaatje

♦ Rundsstoverij met frietjes ...................................... € 17,00

♦ Duo kaas-garnaal kroketten
♦ 2 stuks met brood ................................................. € 14,00

De Klasieker van de Vlaamse keuken bereid met bruin abdijbier
en geserveerd met frietjes.

♦ Vol au vent met frietjes .......................................... € 18,00
Heerlijk malse stukken kippenvlees (zowel billenvlees als borstfilet)
dit in een romige saus met verse gemengde gehaktballetjes en
champignons. Deze klassieker smaakt heerlijk met frieten en een
videetje. Een topper voor het hele gezin!

Op traditionele wijze met een partje citroen en gefrituurde peterselie.

♦ 2 stuks met frietjes ................................................. € 17,00
Als gerechtje geserveerd met een klein slaatje

♦ Dagverse groentensoep .......................................... € 7,00
Elke dag een wisselende groetensoep, ingrediënten volgens het
seizoen en aanbod. Wordt geserveerd met ovenbrood en boter.

♦ Hamburger ............................................................... € 12,00
Rundshamburger tussen burgerbroodje

♦ Hamburger met frietjes .......................................... € 15.00

♦ Verse tomatensoep op z’n lekkerst! ..................... € 7,00
Verse tomatensoep, een blaadje gefrituurde basilicum, een vleugje
room en geserveerd met ovenbrood en boter.

Rundshamburger met burgerbroodje en frietjes

♦ Cheeseburger met spek, garnituur en frietjes ..... € 17.00

♦ Noordzeevissoep .................................................... € 18,00

Sappige, rijk belegde hamburger met cheddarkaas, spek en
burgerbroodje en frietjes.

Overheerlijke vissoep met stukken Noordzee vis en geserveerd
met toast en rouille.

♦ Americain garnie met frietjes ............................... € 19,00

♦ Croque “The Shelter” ............................................. € 12,00
met Duke of Berkshire-ham en “jong Brugge” kaas. Origineel
geserveerd, gegratineerd en geserveerd met een slaatje.

100 % gemalen rundsvlees bereid volgens de regels en
geserveerd met een fris slaatje en frietjes.

♦ Spaghetti Bolognaise ............................................. € 13,00

Salades

Bijgerechten

♦ Suggestie van de chef ........................................... € 18,00
Frisse salade met ovenbrood met gegratineerde Damse mokke
en polderlanderham.

♦ Salade met gebakken kip ...................................... € 17,00
♦ Salade geitenkaas met spekjes ........................... € 17,00
♦ Zomerse cezarsalade met kippenfilet ................. € 17,00
De echte cezarsalade met gegrilde, in de ovengegaarde kippenfilet.

♦ Tomaat garnaal met frietjes (2 stuks) ................. € 26,00
Blozende gepelde tomaten gevuld met grijze Noordzee garnaaltjes.

Vegie Corner
Om voor al onze klanten een oplossing te kunnen bieden,
besloten we om nu ook een assortiment aan te bieden met
Vegetarische en Vegan gerechten !
♦ Salade geitenkaas zonder spekjes ...................... € 17,00
♦ Vegetarische Spaghetti
met groenten-tomatensaus .................................. € 13,00
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♦ Gemengde salade .................................................... € 3,00
♦ Witloofsalade ............................................................ € 5,00
♦ Ovengegaarde bloemkool ......................................... 8,00
“To share” bloemkool gekruid met olijfolie, specerijen en grof zeezout.

♦
♦
♦
♦

Frietjes ........................................................................ € 3,00
Bruin ovenbrood ....................................................... € 2,00
Verse mayonaise of Ketchup .................................. € 1,00
Glutenvrij brood (wachttijd, wordt afgebakken) ................. € 2,00

Ons vlees wordt dagelijks vers ingekocht en door ons bereid, waarna wij deze verwerken tot overheerlijke gerechten.
Het leveren van superieure kwaliteit en hygiëne staan bij
The Shelter hoog in het vaandel, hierom werken wij enkel
met verse producten.
Alle gerechten en dranken inclusief BTW
Voor alle info: info@theshelterknokke.be
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De vogels, de planten, de prachtige natuur, de rust en de stilte,…
allemaal redenen om te komen wandelen in het Zwin Natuur Park.
Het natuurgebied leeft op het ritme van de seizoenen. Iedere dag
is er verschillend en valt er iets anders te zien of te beleven, het
hele jaar door, zowel bij mooi als bij minder mooi weer.
In de vaste all weather doe-tentoonstelling van het bezoekerscentrum nemen de Zwin-trekvogels je mee op een fascinerende
reis naar een verre bestemming. Spelenderwijs leer je heel veel
bij over het wonderlijk avontuur van de trek van vogels.
Het buitenparcours leidt je via talrijke belevingshutjes. Ervaren
Zwingidsen zorgen voor extra informatie over alles wat er te ontdekken valt in de bijzondere Zwinnatuur. Van op de ooievaarstoren in het park kom je héél dicht bij de ooievaars en hun nesten.
Met hun geklepper zorgen ze voor een bijzondere sfeer in het park.

De panoramatoren van het bezoekerscentrum biedt een prachtig
zicht op het natuurpark en de omliggende omgeving; van uit het
kijkcentrum heb je een bijzonder mooi uitzicht op de unieke,
weidse Zwinvlakte van waaruit je de vele vogels kan observeren.
Het Zwin Natuur Park is ook een droom voor plantenliefhebbers,
want heel wat unieke planten voelen er zich thuis. Door de voortdurende invloed van het zoute water overleven er in het natuurgebied soorten die elders aan onze kust nauwelijks nog te vinden zijn.
In de zomer kleurt de Zwinvlakte prachtig paars door de bloeiende lamsoor. In het najaar vormt de rode herfstkleur van zeekraal
een mooi contrast met de zilverwitte zaadpluis van zeeasters.
Het Zwin Natuur Park voorziet een brede waaier van activiteiten
waaronder weekendwandelingen, groepsbezoeken, teambuildings
en speciale schoolmodules. Het Zwin Natuur Park steeds een
bezoekje waard!

Praktisch

In weekends en schoolvakanties elke dag geopend van 10u tot
18u (17u in de winterperiode). Voor andere openingstijden,
toegangsprijzen en reservaties, raadpleeg www. zwin.be. Er is
korting voor online boekingen. Gesloten op 25/12 en 01/01.

Een geleid bezoek met een ervaren Zwingids is steeds een
aanrader!

Copyright @ provincie West Vlaanderen

Kom met de fiets of het openbaar vervoer en geniet van de
prachtige omgeving op weg naar het Zwin Natuur Park.

GERECHTE N THE SH ELTER
Voor de kleinsten
tot 12 jaar

♦
♦
♦
♦

Om te sneukelen bij een drankje!

Kip met appelmoes en frietjes ............................. € 12,00
Visvingers met frietjes ........................................... € 12,00
Kinderspaghetti ....................................................... € 10,00
Extra bord en bestek ............................................... € 3,00

Seizoensgerechten
Gerechten enkel te verkrijgen in de seizoensperiode. Is zichtbaar op de iPad’s of info bij
onze medewerkers.
♦
♦
♦
♦
♦
♦

TAPAS

Mosselen Natuur .................................................... € 23,00
Mosselen Witte wijn ............................................... € 2600
Mosselen van het huis .......................................... € 26,00
Witloofgratin ............................................................. € 14,00
Macaroni Kaas en ham ........................................... € 13,00
Gazpacho ................................................................... € 8,00

♦ Charcuteriebordje met brood
(kaas, boerenham, paté) ........................................ € 15,00
♦ Boerenpaté “Duke of Berkshire”
met brood ................................................................. € 12,00
♦ Plankje “Oud Brugge” met augurkjes,
zilveruitjes en mosterd uit Torhout ...................... € 10,00
♦ Plankje Polderlander Boerenham ....................... € 10,00
♦ Portie echte Hollandse bitterballen (8 stuks) ...... € 9,00
♦ Warme Camembert met brood .............................. € 8,00
♦ Ovengegaarde bloemkool “ puur Natuur”
(Toppertje Vegan) ..................................................... € 8,00
“To share” bloemkool gekruid met olijfolie, specerijen en grof zeezout.

Verse, pittige koude soep, verfrissend bij zomerse temperaturen …

Ons lekkere gebak,
desserts & patisserie
Onze fijnere patisserie • vanaf 14.00 uur
Prachtige gerechtjes om te degusteren met de koffie….
♦ Ooievaars-ei The Shelter ...................................... € 10,00
Witte chocolade, chocolademouse, citrus, lopende dooier,
in een nest van chocoladestengels. Koffie of thee inbegrepen.

♦ Gegarnierde Miniwafel .......................................... € 10,00
Mini wafel “The Shelter”, madeleine biscuit, Yuzu, griekse Yoghurt,
witte chocolade afgewerkt met vers fruit en een bolletje vanilleijs.
Koffie of thee inbegrepen.

♦ Gebakje met bananenbiscuit ................................. € 8,50
Gluten-, lactose- en suikerarm gebakje: bananenbiscuit,
frambozen mousse & frambozenstukjes.

Klassiek gebak • volledige dag
Zie onze vitrinekast aan de bar.
♦ Bretoense appeltaartpunt ...................................... € 6,00
♦ Clafoutis met rodebosvruchten ............................. € 6,00
♦ Citroen-merengue taart ........................................... € 7,00
♦ Bresilienne taart ........................................................ € 4,00
♦ Cheesecake ............................................................... € 6,00
♦ Muffin ........................................................................... € 3,00

Picnicken is niet toegestaan in de Bistro of Horeca terrassen!
Food and drinks van buitenaf zijn niet toegestaan!
T H E

S H E LT E R

•

B I S T R O

-

R E S T A U R A N T

TE AROOMK AART THE S H ELTER
VANAF 14.00 UUR

Verse huisbereide
pannenkoeken
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Pannenkoek met boter en suiker ...........................€ 5,00
Pannenkoek met confituur ..................................... € 6,00
Pannenkoek met Nutella choco ............................ € 6,00
Pannenkoek met ahornsiroop ............................... € 6,00
Pannenkoek met slagroom .................................... € 6,00
Pannenkoek met vanilleijs ...................................... € 7,00
Pannenkoek met vanilleijs en slagroom ............. € 8,00
Pannenkoek met vanilleijs, slagroom,
warme chocoladesaus ............................................. € 9,00

Verse huisbereide
hartjeswafels
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Wafel met boter en suiker ...................................... € 5,00
Wafel met confituur .................................................. € 6,00
Wafel met choco ....................................................... € 6,00
Wafel met slagroom ................................................. € 6,00
Wafel met vanilleijs ................................................... € 7,00
Wafel met vanilleijs en slagroom .......................... € 8,00
Wafel met vanilleijs, slagroom,
en warme chocoladesaus ....................................... € 9,00
♦ Wafel met vers fruit ................................................. € 10,00
♦ Wafel met vers fruit en slagroom .......................... € 11,00

Roomijs
♦ Dame blanche ........................................................... € 8,00
♦ Dame noire ................................................................ € 8,00
♦ Coupe Vanille ............................................................ € 6,00
♦ Coupe Breselienne ................................................... € 7,00
♦ Coupe aardbei ......................................................... € 10,00
♦ Coupe vers fruit ....................................................... € 10,00
♦ Kinderijsje ................................................................... € 4,00

Milkshakes
♦
♦
♦
♦

Vanille .......................................................................... € 6,00
Chocolade .................................................................. € 6,00
Aardbei ........................................................................ € 7,00
Banaan ......................................................................... € 7,00

Bekijk ook ons assortiment ijsjes
in de vrieskist naast de kassa!

Wij werken samen met Ola
aan het recycleren
van de ijsjesverpakkingen.

Verwen ook de
trouwe viervoeters
♦ Zakje hondenkoekjes ..... € 3,00
♦ Fris water .............................. gratis

Voor groepen vanaf 25 personen maken we u graag een voorstel op maat of kan u kiezen uit
ons assortiment groepsmenu’s. U kan bij ons terecht voor Ofyr-Event, walkingdinner of recepties.
Ook avondevenementen zijn mogelijk (privaat). Meer info op info@theshelterknokke.be

T H E S H E LT E R
B I S T R O

-

R E S T A U R A N T

Bistro The Shelter is gelegen aan het Zwin Natuur Park te Knokke. Het is de plek bij
uitstek om te genieten van de fantastisch mooie groene omgeving en het rustgevend
panoramisch uitzicht.
Een gezellige uitvalsbasis voor uw bezoek aan het park, een ﬁetstochtje of een stevige
wandeling, wil je lekker uitrusten na een dagje shoppen kom dan genieten aan onze
lekker Bistro gerechten of verse pannekoeken en wafels.
Naast onze Bistro bieden wij ook tal van mogelijkheden aan grotere gezelschappen
voor communiefeesten, babyborrels, jubilea en verjaardagen.
The Shelter beschikt over tal van Formules en arrangementen.
Johan en Anne Marie kunnen u uiteraard ook voorstellen op maat uitwerken.

T H E S H E LT E R
B I S T R O

-

R E S T A U R A N T

Zwin Natuur Park - Knokke-Heist

EN OOK NOG...
Naast onze klasieke Bistro verzorgen we tevens:

EVENEMENT, VERJAARDAGSFEEST, BEDRIJFSUITJE
OF GEWOONWEG SAMEN WEG …..
THE SHELTER IS UW PARTNER VOOR UW EVENT EN CATERING.
Een bedrijfsfeest? Een familiedag? Verjaardag? Een groepsbezoek?
Laat het team van The Shelter uw gasten verrassen en verwennen met
heerlijke gerechten en lekkere wijnen.
Wij luisteren naar uw wensen en werken graag een voorstel uit op maat
voor u en uw gasten en verzekeren u een onvergetelijk bezoek.
U vindt bij ons de persoonlijke aanpak en de uitstekende prijs-kwaliteitverhouding die alleen een kleine cateraar u kan bieden.
U krijgt van klassieke keuken tot gastronomie, en dit met een persoonlijke
toets en voor een correcte prijs, zonder in te boeten op de kwaliteit.
Wij laten niets aan het toeval over. We werken uitsluitend met de beste
ingrediënten, de beste partners en leveranciers. Ook voor de eventuele
aankleding van de locatie kunt u op ons rekenen. Met onze ervaring maken
we van elk diner een succesvol event!
Na 18.00 uur kan uw evenement privaat uitgevoerd worden.
Neem gerust contact op voor een kennismaking of een vrijblijvend voorstel op maat. Vraag gerust naar onze referentielijst !
+32 (0)475 / 83 96 72 | info@theshelterknokke.be
www.theshelterknokke.be

♦ ♦ ♦ Deze kaart mag meegenomen worden! ♦ ♦ ♦

