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SOEPEN:

Tomatensoep 6,50

Verse tomaat, croutons en olijfolie

Bospeen-kokossoep 8,-

Krokante ui en bosui 

PANINI: 

Caprese 8,-

Forel, perzik en kerrie 9,-

Kipdij, pesto en tomaat 8,50

BOEREN PANTOSTI:

Klassiek

Ham, kaas

Pikant

Salami, kaas, tomaat en sambal

BROOD:

Steak tartaar 8,50

Truffelmayonaise, crème van eigeel en 

poeder van gerookte olijfolie

Tonijn 10,50

Naanbrood, verse tonijn, dragon en mango

Royale uitsmijter 8,50

3 eieren, spek, ham en kaas

Twee van Dobben kroketten 8,- 

Grove mosterd en salade

Black Angus burger  17,-

Rijkelijk belegde briochebol, geserveerd met 

frites en een gemengde salade

   

SALADES

Houtduif 11,50

Knolselderij, frisée, pompoenpit,  

granaatappel en vanilledressing

Carpaccio 130 gram 13,50

Geserveerd met getoast zuurdesem,   

truffel en Parmezaanse kaas

Tonijn 11,50

Verse tonijn, dragon en mango    

Maïs 9,- 
Crème, barbecue, gezouten popcorn,  

crumble, feta en mango

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 picalilly 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



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 
leveranciers. 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!

[ gezegde uit 1914 ]

ALLE GOEDE DINGEN  
BESTAAN IN     (-EN)


