De Zwarte Ruiter op ’t Witte paart
Een eetcafé aan de Dam 33 Middelburg – opvolger van de Zwarte Ruiter,
Damzicht, Maastrichts Bierhuis en ’t Witte Paart. De Zwarte Ruiter op ’t
Witte Paart richt zich niet specifiek op eten of drinken, maar vooral op een
ongedwongen en gezellige sfeer.
De naam is gebaseerd op de namen va de voorgangers De Zwarte Ruiter en
’t Witte Paart en het logo dat van de Zwarte Ruiter op het witte paard dat
de gevel nog sierde.
In mei 2012 opent René-Michel Gerritsen dit eetcafé aan de Dan in
Middelburg. Tussen 1 april 2018 en de zomer van 2020 was René-Michel
ook de exploitant van het naburige Hotel aan de Dam.
Er is een aardig verhaal over de gevelsteen van Dam 33 in Middelburg, die ook in andere steden werd
gebruikt: ‘’Bestelkantoor der Rutten’s bierbrouwerij < de Zwarte Ruiter > Maastricht. Het was de eerste
brouwer die landelijke ambities had en in gezwinde draf uitbreidde via Eindhoven en Den Bosch naar het
westen. Al die nieuwe vestigingen leverden ook gevelversieringen op. De gipsen ruiter uit Eindhoven
kreeg navolging in Middelburg en Leiden, met subtiele verschillen in de schildering. Utrecht en Den Haag
waren een echt tableau waard van de Porceleyne Fles uit Delf die als enige rond 1900 die sectieltechniek
beheerste.
Ruttens bierbrouwerij van de familie Rutten uit Maastricht hanteerde dus de
tactiek van eigen ‘tappunten’. Ze werken voor de uitbreiding naar het westen
daartoe samen met een Rotterdamse likeurstoker Van der Wolk. Na de eerste
wereldoorlog zijn de grondstoffen schaars, hebben klanten minder te spenderen en
drukken de lasten van de gefinancierde proeflokalen zwaar. De familie verkoopt de
brouwerij aan Heineken. Wat gebeurde er nu met die bierhuizen en proeflokalen?
Vaak warden die verpacht, maar de naam was nog familiebezit. De Zwarte Ruiter
werd zo het Witte Paard, The White Horse (Groningen, gay-bar, Eindhoven,
drugshol), of volgend Utrecht. Daar was behalve een tableau van de ruiter, er ook een van het wapen van
Maastricht, beide verlicht door bolvormige lantaarns. De nieuwe naam werd zo de Witte Ballons.
Wijlen Rinus Rustig was in de jaren ’80 en ’90 een vaste klant van de Zwarte Ruiter. Rinus stond vooral
bekend om de verhalen over zijn kunstgebit. Zo werd hij op een goede dag wakker met een flinke maar hij
kon zijn tanden nergens vinden. Uren later herinnerde hij zich dat hij ook nog iets had gedronken in de
stationsrestauratie van Middelburg. Hij kuierde richting station en deed navraag. Zijn tanden lagen
inderdaad achter de toog. Men had die keurig voor hem bewaard. Gekker was die keer dat Rinus naast
Joop sr. stond in het toilet. Hij wilde iets zeggen, maar daarbij viel zijn kunstgebit uit zijn mond, precies op
het rooster van de pisbak. Zonder blikken of blozen pakte hij het er weer uit, en stopte hij het terug in zijn
mond. Proost Rinus!

Voorgerechten

Alle voorgerechten worden geserveerd met brood &
kruidenboter

Broodplankje

7,-

Gazpacho

8,50

Licht gerookte rundercarpaccio

12,50

Bruschetta

10,50

Zalmtartaar

12,50

Soep van de dag

7,50

Met diverse smeersels

Met truffelmayonaise, pijnboompitten &
Parmezaanse kaas

Met rucola olie

Vraag na bij de bediening

,

Hoofdgerechten

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met friet &
groente

Vlees
Biefstuk 200 gram van slagerij
Heersema

Vegetarisch
23,50

Keuze uit:
Pepersaus, gebakken champignons of
tegen meerprijs Roquefort €2,Per 100 gram extra tegen meerprijs van €5,-

Zwaard van ’t paard

Gemarineerde biefstukpuntjes aan een spies.
Wordt geserveerd met pepersaus en gebakken
champignons

Varkenshaasmedaillons

Keuze uit:
pepersaus of gebakken champignons

Kipsaté ‘De Ruiter’ 200 gram

Wordt geserveerd met salade, atjar, kroepoek
& gebakken uitjes

Kipsaté ‘De Ruiter’ 400 gram

Wordt geserveerd met salade, atjar, kroepoek
& gebakken uitjes

Wisselgerecht

Vraag na bij de bediening

Wisselgerecht

Vraag na bij de bediening

17,50
Dagprijs

24,50

Kindermenu
21.50

16,95

20,95

Dagprijs

Vis
Scholfilet

19,95

Scampi’s ‘De Ruiter’

20,95

Zeebaars

19,95

Catch of the day

Naanbrood met gegrilde groente,
Hummus & feta

Dagprijs

Alle kindermenu’s worden geserveerd met salade,
appelmoes & mayonaise

Frietjes met een frikandel

9.95

Frietjes met een kroket

9,95

Frietjes met kipnuggets

9,95

Frietjes met een lekkerbekje

9,95

Frietjes met biefstuk

12,50

Nagerechten
Dame Noir

7,50

Sorbet coupe

7,95

Kinderijsje

3,75

Wisseldessert

7,95

chocolade ijs met vanilla saus
3 soorten sorbetijs met vruchtjes &
slagroom
Bolletje ijs met aardbeien
of chocoladesaus
Vraag na bij de bediening

Koffie
,

Koffie compleet

Met chocola & advocaatje met slagroom

Espresso compleet

Met chocola & advocaatje met slagroom

Cappuccino compleet

Met chocola & advocaatje met slagroom

Latte machiato compleet

Met chocola & advocaatje met slagroom

Koffie luxe

Met chocola & likeur naar keuze

Specials
Irish koffie
Whisky

Spanish koffie
Likeur 43

Jamaican koffie
Tia Maria

French koffie
Grand marnier

D.O.M. koffie

Dom benedictine

Italian koffie
Amaretto

