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Geniet van bijzondere momenten
bij ons in de Baeckermat

De oorsprong
van De Baeckermat

Welkom bij de Baeckermat!

Wij zijn Esther en Judith Baecke, twee zusjes en inmiddels de
5e generatie op dit akkerbouwbedrijf.

De oorsprong van ons familiebedrijf?

Dat is de eigen geteelde aardappel! Huub en Jessy BaeckeKerckhaert hebben jarenlang samen het akkerbouwbedrijf
gerund met als hoofdproduct aardappelen. Het was Jessy die
het initiatief nam om de aardappelen te verkopen vanuit een
boerderijwinkeltje op het bedrijf. Al snel breidde de winkel zich
uit en konden de mensen uit het dorp naast de aardappel, ook
terecht voor verse groenten, fruit en streekproducten.
Toen ontstond bij Esther het idee om een horeca onderneming
te starten in de schapenweide van het akkerbouwbedrijf. Dit
was het begin oftewel de oorsprong van ‘De Baeckermat’. Er
ontstond een unieke samenwerking tussen natuur, akkerbouw
en horeca. Dat was in 1999 erg vooruitstrevend. Tevens is deze
oorsprong het fundament voor de toekomst. Daarom is onze
missie: Zoveel mogelijk verbindingen maken met producten uit
eigen streek. Dit biedt vele kansen op het bord en draagt op een
langere termijn bij aan een gezondere samenleving!

Aardappelen

Winters genieten

De aardappel is wereldwijd één van de belangrijkste voedselgewassen. Het
knolgewas is oorspronkelijk afkomstig uit Zuid-Amerika en naar Europa
gebracht door Spaanse ontdekkingsreizigers.

Ook in de winter is het genieten in de Baeckermat. Met onze vernieuwde
kaart proeft u het seizoen en de streek op uw eigen bord. Bij al dat lekkers
horen natuurlijk ook bijpassende winterse dranken!

De aardappel is veelzijdig en is daarom op culinair vlak zeer gewaardeerd.
Elk aardappelras heeft zijn eigen smaak, kenmerken en kent meerdere
toepassingen. Wat de verwerking ook is, gebakken, soep, gepoft, gekookt etc.
er is overal een aardappelsoort voor!
Winters aperitief

De aardappel is rijk aan zetmeel, bevat vezels en net zoals vele andere
groenten veel vitamines en mineralen, zoals vitamine B6, vitamine C en
kalium. Dat is mooi meegenomen toch?

Winter mimosa
€ 8,00
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Winterse specials
Espresso martini

€ 10,00

Baileys red velvet hot chocolate

€ 8,00

Winter latté

€ 8,00

Glühwein

€ 6,95

Cocktails & Gin-tonic

Cava & Champagne

Bulldog Gin met lemon tonic Zestes van limoen

€ 11,00

Bulldog Gin met strawberry & raspberry

€ 11,00

Solar Gin met Indian tonic Zestes van limoen

€ 15,00

Marula Gin met Indian tonic Zestes van grapefruit

€ 15,00

7 Sins Gin (pride) met natural Indian tonic
Zestes van sinaasappel

€ 15,00

Cava | Spanje, Pere Ventura Brut

€ 7,00

Champagne | Frankrijk, Adam Jaeger Blanc de Blancs

Per fles
€ 32,00
€ 59,00

Huiswijnen

Al onze tonics zijn van Franklin & Sons

Aperol Spritz

€ 10,00

Limoncello Spritz

€ 10,00

Campari jus

€ 9,00

Dark ’n Stormy

€ 10,00

Mojito Classic

€ 10,00

Picon met witte wijn

€ 9,50

Per glas

Sauvignon Blanc | Spanje, Almansa

€ 4,50

Per fles
€ 22,00

Bodegas Piqueras Almansa Collection Verdejo Sauvignon Blanc BIO
Hij is gemaakt van 60% 'verdejo' en 40% 'sauvignon' en heeft een heerlijk fris
en fruitig karakter zowel in geur als smaak.

Chardonnay | Frankrijk, Languedoc

€ 5,00

€ 25,00

Domaine La Grange Chardonnay Vatrijping

`

Aperitieven

Per glas

Deze chardonnay van Domaine Virginie is een typische chardonnay, ietwat
vettig en lekker rond met een houttoets door zijn korte lagering op eiken
vaten.

Rode/witte port

€ 6,00

Martini Bianco/Rosso

€ 6,00

Zoete witte wijn | Frankrijk, Bergerac

Kirr

€ 6,00

Chateau Le Vigneau Bergerac Moelleux

Ricard

€ 6,00

Pineau des Charentes

€ 6,00

Castillo de Almansa | Spanje, Almansa

€ 4,50

€ 25,00

€ 4,50

€ 22,00

Castillo de Almansa Collection
Garnacha Tintorera Bio

Alcoholvrij genieten
Crodino

€ 4,80

Strawberry & raspberry tonic Franklin & Sons

€ 7,50

Appel Mojito (appelsap / limoen / verse munt)

€ 8,00

Pom Ton

€ 4,00

Shaken Ice Tea Meloen of Perzik

€ 4,50

Super sappige, rode Spaanse fruitrakker! Heerlijk zacht, soepel, sappig, fris rooden donker fruit (kersen, aardbeien, framboos en zwarte bessen), samen met een
subtiel vleugje kruidigheid. De fruitige, fris- soepele afdronk bevestigt de klasse
van deze wijn.

Vraag aan onze bediening naar de uitgebreide wijnkaart.
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Verkrijgbaar in onze landwinkel

Bieren

Pilsener Bieren

Fruitbier

Hertog Jan (5,1%) (van het vat)

€ 3,50

Vermeersen Kriek Java (3,5%) (seizoen) zomerbier van het vat

€ 5,00

Jupiler (5,2%) ( flesje)

€ 3,70

Emma barbe rossa (5%) Fruitbier met een kruidig karakter

€ 5,80

Liefmans Fruitesse (3,8%)

€ 4,25

Bieren 0%
Leffe blond 0%

€ 3,70

Donkere bieren

Radler 0%

€ 3,70

Leffe dubbel (6,5%) (van het vat)

€ 5,50

Jupiler 0%

€ 3,70

Saeftinghe donker (7,5%) Stevig, licht en bitter.

€ 5,50

Liefmans fruitesse 0%

€ 3,70

Vermeersen donker (7%) Bovengistend bier met caramel en roost mout

€ 5,50

Hoegaarden 0%

€ 3,90

Irisch stout (4,5%) Zwart bier met koffie en chocolade tonen

€ 6,80

Amber bieren

Witte bieren
Weizener (5,7%), (van het vat) 33cl.

€ 4,80

Barbier Amber (8,9%) Belgische amber, amberkleurig, zoet, mild en bitter € 6,80

Zeeuwsche witte (5%) 25 cl. Zeeuwsche Witte is een typisch tarwe bier

€ 4,30

La Trappe Isid’or (7,5%) Nederlands trappistenbier van bierbrouwerij

Dutch Bargain Seawise (4,3%)

€ 5,00

Tarwebier met zeevenkel en doornbes citrus van verveine.
Verfrissend en dorstlessend.

€ 6,40

de Koningshoeven. Opbrengst gaat naar het goede doel.

Ipa bieren

Blonde bieren

Dutch Bargain Indian Pale Ale (5,8%) Tropische toets

€ 5,20

Dutch Bargain Imperial Pale Ale (10%) Koperkleurig, stevig bitter.

€ 5,00

Leffe blond 0,33 l (6,6%) (van het vat)

€ 5,50

Vermeersen blond (7%)

€ 5,50

Duvel (8,5%)

€ 5,50

Tripel Karmeliet (8,4%) Blonde tripel van het vat

€ 6,80

Omer (8,0%)

€ 5,90

Patrijske (8%) Streekbier gebrouwen van Zeeuwse gerst

€ 6,40

Pieper (6%) “Kus in’t Vlaams”

€ 5,50

Saeftinghe goud (8,5%) Moutig & hoppig.

€ 5,80

Eentje (2,5%) Goede dorstlesser

€ 5,00

Vermeersen tripel (9%)

€ 5,80

Barbier blond (4,8%)

€ 5,50

Barbier tarwe tripel (7,6%) Tarwemout met zoetje door kardemon.

€ 6,80

Golden ale met een fruitig licht gehopt karakter

Rokerige tonen door rookmout makkelijk drinkbaar. Lekker bij de BBQ.

Tripel bieren
Gulden Draak (10,5%)

€ 5,80

Een vol blond hoge gisting bier met een hoppy bite

Fourchette (7,5%) (van het vat) toetsen van koriander en orange peel bitters € 5,80

Frisdranken

Bites

Coca cola

€ 2,50

Coca cola zero

€ 2,50

Sprite

€ 2,50

Fanta cassis

€ 2,80

Fanta

€ 2,50

Tonic Finley

€ 2,80

Bitter lemon

€ 2,80

Lipton Ice Tea

Baeckermat borrelplank

€ 26,00

tot 17.00 uur

boerenham / kaas / Zomer in Zeeland brood /
tomatenrelish / olijfolie / boter / groenten dip /
tapaskroketjes / Oosterschelde zeezout

Portie rundvleesbitterballen

€ 6,50

Portie tapaskroketjes

€ 10,00

Schaal tortilla’s

€ 7,50

€ 2,90

Kaas sneukel

€ 6,00

Lipton Ice Tea Green Zero

€ 2,90

Tapasbroodje

€ 10,00

Fristi

€ 2,90

Chocomel

€ 2,90

Rivella light

€ 3,00

Eau La La plat 0,2 l

€ 2,50

Eau La La bruis 0,2 l

€ 2,50

Eau La La 0,5 l

€ 4,00

Eau La La 0,75 l

€ 5,50

Tomatenrelish van de Ketchupfabriek / olijfolie /
boter / Oosterschelde zeezout / groenten dip

Vruchtensappen
Zeeuwse appelsap (Vereecken)

€ 2,90

Biologische sinaasappelsap

€ 2,90

Biologische druivensap

€ 2,90

Kroketten van

Biologische tomatensap

€ 2,90

de Ambachterie

Verse sinaasappelsap

€ 4,50

zijn te koop in
onze landwinkel

Lunchkaart

11.30 – 14.00 uur

Grote kaart

11.30-20.00 uur

Voorgerechten

12- uurtje
Seizoensoep / ambachtelijke kroket / hartige taart

€ 15,00

Tomatensoep Tomaat / lenteui / zure room

€ 6,00

Seizoensoep Smaken van het seizoen

€ 6,00

Erwtensoep
Zeeuwse spek tosti / mosterd

€ 9,00

Carpaccio van streekrund Knolselder / truffel / oude kaas

€ 12,50

Gerookte zalm Ui / citroen / zure room

€ 15,00

Brood gebakken champignons
Uienchutney / peterselie

€ 10,00

2 Vlaamse garnalenkroketten 48% Ambachterie
Citroen / cocktailsaus / salade

€ 17,50

Brood buikspek
Gebakken buikspek / smeuïge zuurkoolsalade /
mosterdmayonaise / perencompote

€ 10,00

2 Zeeuwse kaaskroketten Ambachterie
Mosterd / salade

€ 12,00
€ 11,00

Brood gerookte makreel
Gerookte makreel / lente ui / citroen /
zure room / kropsla

€ 11,00

2 Rundvleeskroketten Ambachterie
Mosterd / salade

Brood oude kaas
Kaas van kaasboerderij de Vos /
ingelegde augurk / mosterdmayonaise

€ 12,00

Boerenomelet
Scharreleieren / groenten van het seizoen

€ 10,00

Huisgemaakte quiche volgens het seizoen

€ 11,00

Al onze broodjes worden
gebakken door Bakkerij
Dees uit Zaamslag.
Alle lunch- en voorgerechten
worden geserveerd met een
kleine salade.

Warme gepofte aardappel keuze uit;
Onze eigen gepofte Agria aardappel op zeezout gepoft,
opengesneden en gevuld met:
Gerookte makreel / zure room / citroen / kruiden

€ 12,50

Rode biet / hangop van yoghurt / zoetzure rode ui

€ 11,00

Salades
Salade van pompoen en geitenkaas
Kropsla / walnoot crumble /
zoetzure ui

Voorgerecht
Hoofdgerecht

€ 13,00
€ 18,00

Salade van witlof en BBQ-buikspek
Kropsla / in appelsap gegaarde zuurkool /
appelcompote / mosterdvinaigrette

Voorgerecht
Hoofdgerecht

€ 13,00
€ 18,00

Al onze salades worden geserveerd met brood
gebakken door Bakkerij Dees
Friet i.p.v. brood

= Vegetarisch

+ €2,00

Grote kaart
Hoofdgerechten

Biefstuk
Blauwwit rund van hoeveslagerij van Wijck /
aardappelgratin / seizoengroenten

Vega
€ 26,00

Ravioli bospaddestoel
Knolselder / truffel / oude kaas / spinazie

Saus keuze: pepersaus / champignonroomsaus / gebakken champignon in
roomboter, knoflook en peterselie
€ 21,00

Boterzachte kippendij zonder bot, gegaard in krachtige jus met rode wijn, spek,
zilverui, aardappelpuree en groenten naar het seizoen.
€ 18,00

Stoofpot van streekrund
Rundvlees van vleesboerderij van Wijck / salade / verse frietjes

€ 21,00

Noordzee vispan
Salade / garnalensaus / citroen / aardappelpuree

€ 23,00

Stukken Noordzeevis, kabeljauw, roodbaars, mossel in een krachtige
garnalensaus met aardappelpureeen groenten naar het seizoen.

Indien u een voedselallergie heeft, kunt u dit aangeven.

€ 20,00

Gevulde pasta met bospaddestoel, gebakken knolselder, spinazie,
geraspte oude kaas en truffelvinaigrette.

Kids menu

De Baeckermat ‘Zeeuws-Vlaamse’ Burger
100% rundsburger / tomatenrelish / kropsla / groene pepermayonaise / uiencompote / oude kaas

Fish & chips
Krokant gebakken staartstuk kabeljauw / remouladesaus /
citroen / salade

€ 21,00

Curry gemaakt met amandelmeel, kokos en garam massala, daarin worden
de wisselende groenten gegaard. Geserveerd met een salade en brood

Perfect gebakken biefstuk van blauwwit rund met een smeuïge aardappelgratin
en groenten naar het seizoen

Coq au vin
Kippendij / zilverui / spek / champignon /
aardappelpuree / seizoensgroenten

Vegetarische curry van het seizoen
Kokos / kikkererwten / korma

€ 18,00

Tomatensoep - brood

€ 5,00

Zeeuwse kaaskroket friet / mayonaise

€ 8,00

Fish and Chips van echte kabeljouw

€ 11,00

Hamburger / friet / ketchup

€ 11,00

Pasta met pastasaus van de ketchupfabriek

€ 8,00

Kabouterijsje

€ 6,95

Kleine Dame blanche

€ 7,50

Warme dranken & Specials

Iets na & lekker bij de koffie

Koffie

€ 2,70

Espresso

€ 2,70

Decafeïne

€ 2,80

Cappuccino

Dame blanche
Vanille ijs / warme chocoladesaus / slagroom

€ 8,50

Karamel zeezout
Vanille ijs / gezouten karamelsaus / slagroom

€ 8,50

€ 3,70

Donkere chocolademousse
Slagroom / peer / kletskop

€ 6,50

Latte Macchiato
Karamel
Hazelnoot

€ 4,70
+€0,90
+€0,90

Verrassingsdessert to share (2 personen)
Wisselend dessert met 2 verschillende smaken

€ 18,00

Dubbele espresso

€ 5,40

Kaasplankje uit onze Landwinkel
Kaas / appelcompote / notenbrood / Appelstroop

€ 15,00

Klassieke crème brûlée

€ 6,00

Thee (Puri Tea) Diverse smaken

divers

Verse Munt thee

€ 4,00

Sorbetijs

€ 9,50

Verse Gember thee

€ 4,00

Boeren rijstepap

€ 5,50

Warme chocolademelk met slagroom

€ 5,20

Warme appelbol of appelgebak

€ 5,50

Irish koffie The holyspiritus

€ 12,00

Westdorpse vlaai natuurlijk huisgemaakt

€ 4,00

Irish koffie

€ 10,50

Rijsttaartje

€ 3,50

Italiaanse koffie

€ 10,50

Zeeuwse pannenkoek of wafel tot 17:00

€ 5,30

€ 10,50

Met ijs

+ €1,70

Spaanse koffie

Met slagroom

+ €1,70

Franse koffie

€ 10,50

Met chocoladesaus

+ €2,00

Zeeuwse koffie
Koffielikeur van the holyspiritus en slagroom

€ 10,50

Met advocaat

+ €2,50

Boerinnenkoffie Zeeuwse advocaat en slagroom

€ 10,50

Baeckermat koffie/thee
Koffie, thee, Cappuccino of Latte Macchiato / glaasje likeur /
zoete lekkernijen van het seizoen

€ 10,50

Winter Latté
Hazelnoot creme / koffie / slagroom / kletskop

€ 7,50

Baileys red velvet hot chocolate

€ 8,00

Glühwein

€ 6,90

Gedistilleerde dranken
Vodka

€ 5,00

Bacardi Rum

€ 5,00

Goslings Black Rum

€ 5,50

Whisky J&B

€ 5,50

Whisky Jameson

€ 6,00

Whisky Black label

€ 7,50

Whisky Glenfiddich

€ 9,00

Sambuca

€ 6,00

Calvados

€ 6,00

Cognac Joseph Guy

€ 6,00

Cognac V.S.O.P.

€ 9,00

Cointreau

€ 5,50

Grand Marnier Rouge

€ 6,00

Drambuie

€ 6,00
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Jenevers & likeuren
Jonge jenever

€ 3,00

Oude jenever

€ 3,50

Safari

€ 4,00

Passoã

€ 4,00

Malibu

€ 4,00

Pisang Ambon

€ 4,00

Campari

€ 4,50

Stroopwafellikeur

€ 3,50

Tia Maria

€ 5,00

Amaretto

€ 5,00

Baileys Irish Cream

€ 5,00

Cuarenta Y Tres (43)

€ 5,00

Limoncello

€ 6,00

In onze landwinkel
Heeft u iets lekkers geproefd, deze producten
zijn ook verkrijgbaar voor thuis.

Huisgemaakte soepen
• Tomatensoep
• Seizoensoep
Huisgemaakte aardappel gerechten
•V
 ers in het schap – Eigen geteelde Agria
aardappelen

•
•
•
•

Vers gesneden en voorgebakken friet per kg
Aardappelpuree
Aardappelgratin
Gepofte aardappel

Huisgemaakte hoofdgerechten
• Stoofpot van streekrund
• Noordzee vispan
• Coq au vin
• Ravioli Bospaddestoel
• Garnaal/kaas/vlees kroketten van de
Desserts
• Boerenrijstepap
•B
 oeren hoeve ijs

van de
Heerenhoeve uit Oostburg

• Westdorpse Vlaai
•K
 aasplankje uit onze
Landwinkel

En nog veel meer
lekkers!

Ambachterie

