
 

 
Welkom  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zest is a verb, 'to zest', and also word used to describe the outermost skin layer of 
citrus fruits such as oranges, lemons, and limes. the coloured part of the skin contains 
natural oils that provide aroma and flavour. shavings of the skin are added to various 
dishes to intensify the required citrus flavors. zest is also known als keen enjoyment, 
relish, gusto, a zest for living. 
 
randy & marisca dieterman 
team restaurant zeste  
 



 

 

Signature menu 
 

hierin brengen we de beste ingrediënten uit het seizoen en de streek samen. een combinatie van lef, 

indonesische roots en authentieke smaken. laat u verrassen! deze gerechten kunt u indien gewenst ook 

los bestellen. naast ons signature menu bieden wij ook een select aantal a-la-carte gerechten aan en 

oesters. eet u vegetarisch of heeft u andere dieetwensen? laat het ons weten. 

 

tonijn | watermeloen | soja  

18 

gerookte paling | unagi kabayaki | granny smith   

20 

australisch rund | bumbu | spitskool rendang  

19 

parelhoen pedis | madam jeanette | masala 

28 

 torta di oveja | nederlandse vanille | rabarber 

12 

kokos | lychee | kalamansi  

11 

 

____________________________________________ 

signatuur gerecht los toevoegen aan uw menu 
1/2 kreeft ‘asian thermidore’ | tom yum 

25 
signatuur gerecht los toevoegen aan uw menu 

eendenlever spekkoek | px | brioche canapé 
18 

 



 

 

Signature menu 
 

 

 

menu   wijn
  

4 gangen         46  28 
tonijn | rund | parelhoen | kokos   

4+ gangen         50  28 
tonijn | paling | parelhoen | kokos   

5 gangen         59  35 
tonijn | paling | rund | parelhoen | kokos   

6 gangen         69  42 
tonijn | paling | rund | parelhoen | torta di oveja | kokos    

7 gangen          
tonijn | paling | eendenlever |  rund | parelhoen | torta di oveja | kokos    80  50
          

signature gerecht eendenlever toevoegen aan uw menu   15  9 
signature gerecht halve kreeft toevoegen aan uw menu   25  7.5 
 
kazenselectie 5 kazen in plaats van zoet dessert     4.5 
 



 

 
A la carte 

 
 
 
 
 
 
oesters | zeeuwse creuses III   

naturel | citroen        3.25 p/st  
aziatisch | soja | chili       3.50 p/st 
gegratineerd | hollandaise | gruyere    4.00 p/st   

te bestellen vanaf 6 stuks 
 
voorgerechten 
crispy gamba ravioli | tom yum | bisque     17 
1/2 kreeft | asian thermidore | zeekraal     25 
cannelloni rundvlees | soja | biet      18 
eendenlever spekkoek | brioche | px     18 
      
hoofdgerechten  
kabeljauw | spitskool | beurre blanc     28  
1/1 kreeft | asian thermidore | zeekraal      45 
runderhaas | daging smoor | ketjap      32  
- supplement gebakken eendenlever     7 
 
grote trek? 
vers gesneden frites | mayonaise       4.5 
 
desserts 
kokos | lychee | kalamansi       11 
chocolade | moelleux | roomijs       11 
3 verse ijsbereidingen       10 
torta di oveja | nederlandse vanille | rabarber    12 
kazenselectie van het kaasatelier oud gastel    14 
 
 
 
dieetwens of allergie? laat het ons weten 



 

No dip  
after dinner 
 
 
 
 
 
 
 
 
koffie          5.50 
decafé          6 
espresso         5.50 
dubbele espresso        6.50 
cappuccino         6 
latte macchiato        6  
   
 
thee          5.50 
earl grey citroen 
rooibos sinaasappel 
groene thee rozenbloesem 
lapsang souchong 
jasmijn 
witte thee champagne 
verse munt of gember       6 
 
strong coffee      

indonesian – irish – french – spanish – Italian     12 
 
koffie en thee wordt geserveerd met huisgemaakte friandises 
 

verschillende digestieven  
vraag ons om het huidige aanbod en advies  

 



 

good people, 
drink good beer 

 
 
 
 
bier           
hertog jan 25cl tap     3 
leffe blond 25 cl tap     4.25 
liefmans fruitesse      3.50 
fourchette      5.50 
witte anker hopwit     5 
tripel karmeliet     4.50 
hertog jan 0.0     3.50 
hertog jan weizener     3.75 
hoegaarden radler     3.50 
bintang indonesisch bier    4.50 
vedett IPA      4.50  
 
alcoholvrij       
frisdranken      2.90      
fever tree tonic     3.50 
0.0 mojito      9 
no ghost in a bottle     12 
rose lemonade     5.50 
pimento chili      4.50 
 
cocktail & gin tonic        
beefeater pink     11 
hendrick’s      11 
bobby’s      12 
nordés       12 
indonesian cocktail     11 
hierbas de las dunas    12 
gin mare      12 
ginger 43      11 
 
naast onze huiswijnen serveren wij ook verschillende wijnen per glas – vraag naar onze wijnkaart 
 
 



 

 


