
Fijn dat je bij 3 bent! Hier staat de hele dag 
genieten in een ontspannen sfeer centraal. 
Laagdrempelig en informeel.. Vandaar ook 
de keuze van onze naam ‘3’; heel gewoon 
ons huisnummer. Waarom zouden we het 
moeilijker maken?

Door te werken met de beste producten 
kunnen wij onze gasten de lekkerste ge-
rechten voorschotelen. Deze producten 
komen van zorgvuldig geselecteerde le-
veranciers. Ons brood komt van de lokale 
bakker Stijnman, het vlees komt van Kraan 
Vleesservice uit Utrecht, de vis van G&B Vis 
uit Yerseke en de bieren en wijnen natuurlijk 
van Grandi Vini.

Geniet van het leven bij 3!

Wij van 3 verzorgen ook graag uw (bedrijfs-)
lunch, catering en andere leuke zaken!
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[ gezegde uit 1914 ]

ALLE GOEDE DINGEN  
BESTAAN IN     (-EN)



SMAAKVOLLE SCHOTELS:

Carpaccio 130 gram      13,50

Geserveerd met getoast zuurdesem,  
truffel en Parmezaanse kaas

De lekkerste biefstuk      20,50

Geserveerd met goede frites en een  
gemengde salade 

Black Angus burger      17,-
Rijkelijk belegde briochebol, geserveerd met  
frites en een gemengde salade 

Koningsbaars       23,50

Groene asperge, gnocchi, schuim van aardappel  
en gerookte paling

Groene curry       19,-
Riso Venere, banaan, broccoli en cashewnoot

BARBITES:

Brood met diverse smeersels    4,-

Oester p/st       2,75

Dronken kip       8

Bitterballen 8 stuks      7,50

Dimsum 6 stuks      7,-

Kaasstengels 8 stuks     7,50

Uienringen 8 stuks      7,-

Rundersukade met piccalilly en hazelnoot  10,-

Iberico ribfingers      10,50

SPECIALS:

Proefplank 2 personen     16,50

Proeverij uit onze kaart

3 van 3 wijn       19,-
3 happen met bijpassend glaasje wijn 

3 van 3 bier       17,-  
3 happen met bijpassend glaasje bier

TO SHARE… OR NOT TO SHARE:

Tonijn 9,75

5-spice kruiden, frisse soja, wakame, en sesamkletskop

Mosselen  8,50

Pompoen, komkommer, saffraan, venkel  en honingmosterdsaus

Geschroeide paksoi 8,- 
Schuim van kokos, nashipeer, krokante ui en crème van paprika

Maïs 8,50

Crème, barbecue,  gezouten popcorn, crumble, feta en mango

Steak tartaar  9,-
Crème van eigeel, bleekselderij en poeder van gerookte olijfolie  

Houtduif  10,50

Knolselderij, frisée, pompoenpit, granaatappel en vanilledressing

Tagliarini  9,-
Zwarte truffel en Parmezaanse kaas

Ha Kau 9,50

Chinese garnaal in een gestoomd deeg, venkel, 
gedroogde tausi en schuim van bospeen en kokos

Koningsbaars  12,-
Groene asperge, gnocchi, schuim van aardappel en gerookte paling

Groene curry 9,50

Riso Venere, banaan, broccoli en cashewnoot

Pulled pork  11,50 

Gekarameliseerde witlof, picalilly, hazelnoot en schuim 
van zwarte knoflook

Rundersukade 13,50

Rosé gebraden, crème van knolselderij met citroen, 
bospeen en eigen jus

Tournedos Rossini 17,50

Brioche, foie gras, truffel en Madeira

SOEPEN:

Tomatensoep  6,50

Verse tomaat, croutons en olijfolie

Bospeen-kokossoep 8,-
Krokante ui en bosui 

MENU

Menu to share  29,50

Verrassingsproeverij van 6 verschillende gerechten 
voor 2 personen. (exclusief dessert, prijs pp)

Menu 3 - gangen  27,50

Menu 4 - gangen  37,50

Menu 5 - gangen  47,50

Menu’s worden allemaal geserveerd met frites en salade.

KIDS:

Tomatensoep   6,50

Salade Caprese 7,-   
Tomaat, mozzarella en basilicum

Pasta Bolognese  10,- 

Biefstuk, kip of witvis  12,50 
Met frites en salade of groenten 

Snack  10,- 
Met frites en salade

IJs met slagroom 5,50 
Vanille, aardbei en chocolade

DESSERT:

Kaasplank 12,50

Wisselend assortiment van 5 kazen, geserveerd met  
vijgenbrood, gemarineerde druiven en pecannoten

Witte chocolade cheesecake  7,50

Gekarameliseerde banaan en limoensorbet

Chocolademousse 8,50

Pure chocolade, crème van passievrucht, pastille van licor 43

Appels & peren 8,50

Luchtige mousse van appel, yoghurt, dragon en sorbet 
van granny smith. Gepocheerde peer, amandel, 
karamel en sorbet van peer

Grand dessert voor 4 personen (prijs p.p) 8,50   
Bovenstaande zoete lekkernijen,
geserveerd in één grote coupe voor 4


