DE MUG
CÔTE DE BOEUF VAN DE MUG

De naam komt van de vorige eigenaar, of eigenlijk zijn broer Jan, die
sprekend op hem leek. Hij was zo’n fanatieke voetballer bij Zeelandia, dat
tegenstanders zeiden: “Voor hem moet je oppassen, hij steekt als een mug!”.
Vanwege dit fanatisme, in combinatie met een tenger uiterlijk, werden de
broers in de volksmond ‘Mug’ genoemd. Tijdens de verbouwing van de kroeg
kwamen Middelburgers regelmatig binnenlopen om Barend te vragen: “Beje
an ‘t Mugje bezig te verbouwe. Nou ik bin d’r vroeger nogal ‘s een borreltje
wezen alen”. Die naam neemt Midavaine over als vervanger voor ‘Jarmuiden.

De côte de boeuf is de culinaire benaming voor een ribstuk of rundersteak, het deel dat
zich bevindt tussen de dunne lende (waarvan de entrecote is gemaakt) en de hals. Het
vlees bevat een fijne draad, is zacht en bevat slechts een dun laagje vet.
Word geserveerd met seizoensgroenten en friet. Saus naar keuze.

Côte de boeuf circa 500 gram

VOORGERECHTEN
Knoflookbrood

Kruidig stokbrood met knoflook en kruidenboter

Garnalencocktail

DE MUG SPECIAL

6

De lekkerste steak krijg je bij De Mug!

SPARERIBS VAN DE MUG

15

Hollandse garnalen | rivierkreeftjes | avocado | cocktailsaus | toast

Steak tartaar van Zeeuws weiderund

12

De boeren van de Heyde Hoeve hebben de ambitie het allerlekkerste varkensvlees te
leveren met de best mogelijke zorg voor dier en omgeving.

11

Heyde Hoeve varkensvlees is van uitstekende kwaliteit. De varkens zijn van het Durocras. Duroc varkens hebben mooi gemarmerd vlees wat zorgt voor niet alleen malsen sappigheid, maar ook een volle pure smaak. Het Heyde Hoeve varken is in 2012
verkozen tot “Beste Varken van Nederland”, op smaak en duurzaamheid!

Brioche | balsamico | sjalot | eigeel | augurk | kappertjes

Gegratineerde geitenkaas salade
Balsamico dressing | croutons | appel | zongedroogde tomaat | frisée

Escargots in kruidenboter
Half dozijn met knoflookbrood

9

SOEPEN
Huisgemaakte runderbouillon | ui | toast | gerijpte geitenkaas

Tom kha kai kip

22

Wienerschnitzel

20

Kalfsschnitzel | cranberry compote | koolsla | friet

7
8

Mug vega burger
Sesambol | sla | tomaat | ui | augurk | huisgemaakte saus | koolsla | friet | avocado

8

Vegetarische kipstukjes | kokosroom | udon noedels | oesterzwam | bosui
wortel | prei | koriander

Zeeuwse vissoep

Wij hebben gekozen voor de zijlende. Dit stuk vlees komt uit de dikke lende
van het rund. Door een fijne vleesdraad is dit na de ossenhaas het meest
malse stukje biefstuk wat er is.

Zeeuws weiderund
Lady steak
Medium
Large

18
22
29

Extra bij te bestellen

Mug burger van Zeeuws weiderund
Sesambol | cheddar | sla | tomaat | ui | augurk | huisgemaakte saus | koolsla | friet

Kip | kokosroom | udon noedels | oesterzwam | bosui | wortel | prei | koriander

Tom kha kai vegetarisch

Ons rundvlees komt van Zeeuwse bodem Een kwalitatief zeer hoogwaardig
product dat met ons vakmanschap een meesterwerk wordt. De dieren
krijgen 100 procent plantaardig voer, dat voor 70 procent uit graan bestaat.
Bewust beter voor dier en mens!.

Seizoensgroenten, jus de veau, friet

Spareribs

Huisgemaakte BBQ marinade | koolsla | friet | Knoflooksaus

Uiensoep

49

Vegetarische quiche geitenkaas

Roquefort saus
Rode wijn saus
Pepersaus
Gebakken uien
Gebakken aardappelen
Friet
Gepofte aardappelen
Koolsa
Groenten

16
16
17

Tomaat | geitenkaas | artisjok | komkommer pesto salade | friet

2
2
2
2
3
3
3
3
3

9

Huisgemaakte licht gebonden vissoep | verschillende vissoorten | crème fraîche

SATÉ VAN DE MUG
MAALTIJDSOEPEN
Tom kha Kai kip

14

MOSSELEN

14

De lekkerste mosselen eet je in De Mug!

Kip | kokosroom | udon noedels | oesterzwam | bosui | wortel | prei | koriander

Tom kha Kai Vegetarisch
Vegetarische kipstukjes | kokosroom | udon noedels | oesterzwam | bosui
wortel | prei | koriander

Pernod | venkelpuree | sjalot | knoflook

MAALTIJDSALADES
19

Gebakken paddenstoel | gebakken ui | croutons | balsamico dressing
grana padano | brood

Gegratineerde geitenkaas salade

16

Little gem sla | limoen dressing | avocado | radijs | zongedroogde tomaat
frisée | brood

11

HOOFDGERECHTEN

19

Pannetje gekookte mosselen in ons eigen Mug Bitter
Pannetje gekookte mosselen in witte wijn
Pannetje gekookte mosselen in Pernod

18

Seroendeng | atjar | gebakken uitjes | kroepoek | satésaus | koolsla | friet

VIS

Mosselen worden geserveerd met 3 sauzen, friet of brood

Balsamico dressing | croutons | appel | zongedroogde tomaat | frisée

Salade met grote garnalen

Varkenshaas saté

VOORGERECHT
Gewokte mosselen in Pernod

Salade met Zeeuws weiderund

De Saté van De Mug komt van het Limburgs Kloostervarken. Livar, afgekort, staat voor
puurheid en passie met maatschappelijke waarde voor mens en milieu. De puurheid van
het leven met de passie voor het vak. Met respect voor mens, dier en omgeving leveren
Livar varkens vlees met de beste smaak en kwaliteit.

21
21
21

Vis van de dag

dagprijs

Grote garnalen

21

Zeebaars

21

Gebakken in knoflook met seizoensgroenten | friet
Seizoensgroenten | wisselende saus | friet

NAGERECHTEN
DE MUG NOTENWIJN VAN ‘T VAT

LIKEUREN & OVERIG GEDESTILLEERD

Scroppino

8

Trio van ijs

6

Lemoncurd tartelette

7

Crème Brûlée

7

Citroen ijs, munt, vodka, prosecco
Drie bollen huisgemaakt ijs naar keuze

Onze notenwijn is een gearomatiseerde wijn, deze is op smaak gebracht met
amandelen. Deze heeft een alcohol-percentage van 14,5%. Onze notenwijn
is een zeer geliefde wijn in café-restaurant De Mug, geserveerd met veel ijs.

Harde wenerdeeg, lemoncurt, merengue, huisgemaakt ijs
Chocolade ijs, seizoensfruit

Kaas van Middelburgse Markt

13

Grand Dessert voor 2 Personen

14

Vier buitenlandse kazen met bijpassende garnituur

Koffie
Cappuccino
Espresso / dubbele espresso
Latte macchiato
Koffie verkeerd

2.25
2.75
2.50 / 4.00
2.75
2.75

WHISKY

Amaretto
Armagnac
Baileys
Calvados
Dom Benedictine
Drambuie
Grappa, Bortolo Nardini, Bassano
Grappa Riserva, Bortolo Nardini, Bassano
Grand Marnier
Kahlúa
Limoncello Villa Massa
Limoncello, biologisch, Bortolo Nardini, Bassano
Licor 43
Pernod
Remy Martin VSOP
Southern Comfort
Tia Maria

Alle koffie ook in decaf verkrijgbaar

Thee
Verse muntthee

2.25
2.75

SPECIAL COFFEES
French coffee
Irish coffee
Italian coffee
Brazilian coffee
Spanish coffee

7.00
7.00
7.00
7.00
7.00

Oban 14

9.00

Highland Park 12

8.50

Balvenie 12

9.50

Dalwhinnie 15

8.50

Glenfiddich 12

8.50

Glenlivet

8.00

DE MUGSHOT
De mug is al 45 jaar een bekendheid, speciaal voor het vieren van ons 45
jarige bestaan hebben wij de mugshot ontwikkeld.
Een heerlijke borrel om een perfecte avond mee af te sluiten!

VERGADEREN, OF IETS TE VIEREN?
Vergaderen in een prettige omgeving, dat kan bij De Mug. Daarvoor hebben we een prachtige, warme ruimte voorzien van de benodigde multimedia-voorzieningen.
Neem contact met ons op en ontdek al onze arrangementen.
Bedrijfsborrels, bedrijfsetentjes, jubilea en verjaardagen. Daarvoor hebben we in het café-restaurant meerdere ruimtes beschikbaar. Een besloten ruimte reserveren
is ook mogelijk. Daar doen wij bij De Mug niet moeilijk over. Kom langs en ontdek de mogelijkheden.

4.75
4.75
4.75
4.75
4.75
4.75
6.00
8.00
4.75
4.75
4.50
7.00
4.75
4.00
6.00
4.75
4.75

