


TURKS BROOD € 5.50

Met smeersels

BORRELBORD (2p) €   9.00

Bord met kaas- en worstsoorten, 

nootjes, bitterballen, mini-frikandel

mayonaise, brood & smeersel

BORRELPLATEAU “deluxe”  (2p) € 16.00

Gevarieerde plank met brie 

serranoham, oude kaas, 

crispy chicken, minikroketjes, 

nootjes, brood & smeersel

NACHO’S “CLASSIC” € 7.50

NACHO PIKANT GEHAKT € 9.50

KAASPUNTJES (12 stuks) € 6.50

Met mosterd

PUNTZAK FRITES € 4.50

Met mayo

CRISPY CHICKENSTRIPS (5 STUKS) € 8.50

Met chilisaus

BITTERBALLEN (8 stuks) € 7.00

Rundvlees bitterballen & mosterd

BITTERGARNITUUR CLASSIC € 9.00

12 stuks  (bitterballen, loempia,

mini frikandel, kaassoufflé)

MINI LOEMPIAATJES  (8 stuks) € 5.00

Chilisaus

CAMEMBERT €12.00

Uit de oven, lekker om samen te 

delen met brood om te dippen

SCHAALTJE ZOUTJES & CHIPS € 2.00

(tot 17.00 uur)

BRUSSELSE WAFEL € 4.00

Met poedersuiker

PANNENKOEK € 5.00

Met suiker & roomboter

PANNENKOEK (glutenvrij) € 5.00

Met suiker & roomboter

POFFERTJES € 5.00

Met poedersuiker

en roomboter

APPELGEBAK € 4.00

PORTIE SLAGROOM                  + € 1.00

Of bolletje roomijs,

chocopasta, honing



Tot 17.00 uur

TOMATENSOEP € 5.50

SOEP VAN DE DAG € 6.00

STOKBROOD
Wit, bruin of waldkorn

GEZOND € 8

Ham, kaas, rauwkost, tomaat, ei

BRIE € 8

Romige brie, salade

GEROOKTE ZALM € 10.50

CARPACCIO € 10.50

Rundercarpaccio, oude kaas, 

pijnboompitjes

CLASSICS 

KROKETTEN (2 STUKS) met brood 

Rundvlees € 9

Kaas € 11

Garnaal € 15

12-UURTJE € 9 

Soep, rundvleeskroket, salade

gebakken ei & brood 

UITSMIJTER   € 8.50

Gebakken eieren, ham en/of  kaas 

op brood

LUNCHSATÉ € 12

Spies kipsaté met pindasaus,

stokbrood & salade

DUBBELE CROQUE € 7

Ham en kaas

DUBBELE CROQUE HAWAÏ € 8

Ham, kaas, ananas

DUBBELE CROQUE MADAME € 8

Ham, kaas & gebakken ei

DUBBELE CROQUE BOLOGNESE € 10

Ham, kaas & bolognesesaus

SENIORENTOSTI (2 boterhammen) € 5

Ham en kaas

PORTIE MAYO OF KETCHUP         + € 1

Tosti’s zijn ook zonder ham te bestellen

(4 boterhammen)

SOEPEN
Met stokbrood en smeersel



(uit iedere gang één keuze)

VOORGERECHTEN 

Met brood en smeersel

TOMATENSOEP  

KAASKROKETTEN (2 stuks)

RUNDERCARPACCIO 

HOOFDGERECHTEN

Met frites, kroketten of gebakken aardappelen & salade

VARKENSHAAS  

Met of zonder brie

VISPANNETJE

In een romige saus

GELE CURRY 

Met groenten en rijst

RUNDVLEESSTOVERIJ

Belgisch rundvlees, gestoofd in Leffe bier

NAGERECHTEN

IJS DESSERT

Vanille roomijs, advocaat, chocoladesaus & slagroom

DUO CHOCOLADEMOUSSE

KOFFIE / THEE COMPLEET

SPECIALE KOFFIE

Irish, French, Italian, Spanish, Liqor43 of Tia Maria

= Vegetarisch gerecht, of mogelijk vegetarisch te bestellen

Heeft u een allergie, laat het ons weten! 

Sauskeuzes: 

Champignonsaus, pepersaus, 

stroganoffsaus, bearnaisesaus  € 2.50



Óók als voorgerecht te bestellen

Met frites of stokbrood

SALADE MEXICAN € 15.00  

Met mais, nacho’s, kaas, 

tomaat, ui en dressing op 

basis van roomkaas

SALADE MET GEROOKTE ZALM € 16.50   

Tomaat, rode ui, ei, 

bieslookdressing

SALADE MET GEITENKAAS € 16.50  

Warme geitenkaas, ui,

tomaat en honing dressing

Met bacon-crumble:  + € 1,50

SALADE CARPACCIO € 16 .50

Rundercarpaccio, kaas,

pijnboompitjes en 

pestodressing 

SALADE KIP € 16.50   

Gerookte kipfilet, gekookt ei, 

tomaat, kaas, bacon en 

ceaserdressing

TOMATENSOEP  € 5.50

SOEP van de DAG  € 6.00

GEGRATINEERDE SCAMPI € 10.50

Gegratineerd met kaas 

KROKETTEN (2 stuks)

Kaaskroketten € 11.00

Garnaalkroketten € 15.00

GEROOKTE ZALM OP TOAST € 13.00

RUNDERCARPACCIO € 12.00

CAMEMBERT € 12.00

Uit de oven, ook lekker 

om samen te delen!

Met brood en smeersels



Met frites, aardappelkroketjes of gebakken aardappelen en salade

BLACK ANGUS BIEFSTUK  160GR €  21

300GR €  26

STOOFPOTJE € 19

Belgisch rundvlees, 

gestoofd in Leffe bier

KIPSATÉ € 18

Ketjap kruiden marinade, atjar

seroendeng, pindasaus & kroepoek

KIP FAJITA € 19

Kruidige kip uit de oven, paprika, 

cashewnoten, mais en rijst

VOL-AU-VENT € 18

Romige ragout met kipfilet 

volgens Belgisch recept

HAMBURGER € 18 

Burger, kaas, sla, rode ui, tomaat

SPARERIBS € 21.50

Met zoete of pikante marinade 

VARKENSHAAS € 16

Met of zonder brie

MIXED GRILL € 40 2p.

Minimaal 2 personen

Sauskeuzes: 

Champignonsaus, pepersaus, 

stroganoffsaus, bearnaisesaus   € 2.50

SCAMPI € 19

Naturel, gepeld & gebakken

SCAMPI  € 21 

- Knoflookboter

- Knoflooksaus 

- Diabolique (pikante paprikasaus)  

- Currysaus

ZALM € 22

Hollandaise saus

VISPANNETJE € 21

Vissoorten in een romige saus

GEGRILDE TONIJN € 21

Met sesam en noodles

GELE CURRY € 15

Met groenten en rijst

BEETROOTBURGER € 16

Met curly frietjes

KAASKROKETTEN € 11

Frites of brood

SALADE MET GEITENKAAS € 17  

Frites of brood

PIZZA VEGGIE € 12

Tomatensaus, champignons

en vega-kipstukjes



PIZZA MARGARITHA €    9.00

Tomatensaus, kaas, oregano

PIZZA SALAMI € 10.50

Tomatensaus, kaas, salami

PIZZA TONNO € 10.50

Tomatensaus, kaas, tonijn, ui

PIZZA HAWAÏ € 10.50

Tomatensaus, kaas, ham, ananas

PIZZA FUNGHI € 10.50

Tomatensaus, kaas, champignons

PIZZA VEGGIE € 12.00

Tomatensaus, kaas, vega kipstukjes

en champignons

PIZZA BOLOGNESE € 12.00

Tomatensaus, kaas, gehaktsaus, oregano

PIZZA CHICKEN EN BACON € 13.00

Tomatensaus, kaas, kipfilet, ui, paprika, bacon

SPAGHETTI BOLOGNESE € 12.00

Verse tomaat-gehaktsaus, geraspte kaas

SPAGHETTI KIP ROOMKAAS € 12.00

Gerookte kip, knoflook-roomsaus & tomaat
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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 

van de nieuwe Plaza. Deze werd in juni 2013 een feit: 

Een modern centrumgebouw (met zwembad, restaurant, cafetaria, 

zonneterras, binnenspeeltuin en dergelijke) werd geopend!

Niet alleen gasten van het park brengen ons graag een bezoek, maar 

we mogen ook heel veel bezoekers van ‘buitenaf” verwelkomen. 

Hierdoor kan de Plaza het hele jaar geopend zijn. Kinderfeestjes, 

buffetten, frites afhalen, diner voor 2 of 200? ‘t kan allemaal! 

Vanaf 2015 werd, na aankoop van een naastgelegen stuk grond, een 

flinke uitbreiding van de camping gerealiseerd. Hierdoor zijn veel extra 

verhuuraccommodaties, vaste-, en kampeerplaatsen gecreëerd. 

Bovenop het al bestaande aanbod (waaronder ook een aantal 

groepsaccommodaties) een enorme diversiteit aan mogelijkheden!

Sindsdien zijn er diverse toevoegingen en aanpassingen gedaan op 

park & rondom de Plaza. Denk bijvoorbeeld aan de familieglijbaan

interactieve voetbalveld, springkussens, midgetgolf, nieuwe speeltuinen.

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 

metamorfose ondergaan om gasten nóg beter & sneller

van dienst te kunnen zijn. Bovendien een groot 

nieuw parkeerterrein aan de overkant van de weg.

2020 zal het jaar worden van de bouw van een nieuwe

groepsaccommodatie op het park. Dé manier om met 

familie of vrienden een fijn verblijf te hebben. 

I                    Wij verzorgen dan natuurlijk graag de catering of 

ontvangen u voor een diner of een drankje. 

Niet voor niets mogen wij ons al jaren 

(en ook in 2019) een 5-sterren camping noemen.

Website www.de

Facebook: plaza de vogel

Instagram: plaza_de_vogel

Email: info@de

0031

Vogelweg 4, 4585 PL , Hengstdijk 

IJSCOUPE     2 BOLLETJES €   7

3 BOLLETJES €   8 

Vanille-ijs met slagroom

sauskeuze; aardbei, advocaat of chocolade

DUO CHOCOLADEMOUSSE € 8

Lichte en donkere chocolademousse

GIN-TONIC DESSERT € 9

Gin-tonic ijs, cava, limoen en 

chocolat brownie

ZEEUWS DESSERT € 9

Vanille ijs, slagroom, Zeeuwse snoepjes

en een flesje boluslikeur

CRÈME BRÛLÉE € 8

Vanilleroom met een krokant suikerlaagje

TRIO DESSERT € 9

Proeverij van donkere & lichte chocomousse 

en crème brûlée

SORBET LIEFMANS € 9 

Sorbet van vanille- en aardbei roomijs

Liefmans bier en verse aardbeien

KAASPLANKJE € 9

Kaaspuntjes, oude kaas en brie

Recreatiecentrum De Vogel

Vogelweg 4 – 4585 PL - Hengstdijk

0031-114681625

www.de-vogel.nl  - info@de-vogel.nl

Volg ons op facebook en instagram

SPECIALE KOFFIE € 7

Met slagroom en een bonbon;

- Irish (whisky en bruine suiker),

- French (Grand Marnier),

- Italian (Amaretto),

- Spanish (Liqor43 of Tia Maria)

VIP KOFFIE / THEE € 10

Koffie naar keuze met bonbons 

en een proeverij van 3 likeurtjes

KARAMEL KOFFIE € 5

Cappuccino met karamelsaus, 

slagroom en stukjes stroopwafel

CHOCOKOFFIE € 5

Koffie met chocosaus, slagroom

en krokante nootjes


