BORREL

Padron pepers
Olijven

3,95

3,95

Bitterballen van kreeft 8,50
met mosterdmayonaise 		
Gerookte amandelen

3,95

Brood met groene kruidendip

4,50

WAAR HET LEVEN MET
EEN KORRELTJE ZOUT
WORDT GENOMEN!

TO SHARE 17,95

OESTERS, VRAAG DE BEDIENING

NEEM HET LEVEN
MET EEN KORRELTJE ZOUT,
PLAttE OESTERS
EN EEN HERMIT GIN&TONIC

NAAR HET AssORTIMENT VAN VANDAAG

TO SHARE 7,95

Hele dorade

op de graat gebakken met peterselie &
citroen

Sliptongen (2 stuks)

klasse a tong met groene kruiden &
kappertjes

Gebakken zalmfilet
Gefrituurde spiering

met kappertjesmayonaise & citroen

TO SHARE 9,95

Toast paling (3 stuks)

met peterseliemayonaise & citroen

OUR SPECIALS

Inktvis

Geroosterde makreelfilet

Ceviche van corvina

Gamba’s in tempura (3 stuks)

Kokkels in witte wijn

Halve kreeft 20,Hele kreeft 39,50

gebakken in tomaat-gembersaus, parelcouscous & peterselie

met wasabimayonaise

Romige soep van strandkrab (2 kommen)
met gerookte heilbot, bosui & citroenschuim

met paksoi van de plancha, tonijnmayonaise & bonito flakes

gekookt met spaanse peper, groene kruiden
& kokossaus

Scheermessen

gebakken met knoflook & tomaat

Garnalenkroketten (3 stuks)

Tartaar van tonijn

Gravad lachs (gemarineerde zalm)

Little gem

met citroen & gefrituurde peterselie
met zuurdesemkrokant, radijs &
kerriemayonaise

Visconserven
Sardientjes a la Antigua van Ortiz

volgens traditioneel recept uit 1824

Bonito del Norte van Ortiz

lijngevangen witte spaanse tonijn

beide geserveerd met tomaat & rode ui

met komkommer, bottarga & wakamesalade
met pikante hollandse garnalen, gepofte
puntpaprika met inktcreme &
limoendressing

Salade van ingelegde witte en rode kool
met geroosterde spitskool, gewelde
rozijnen, sinaasappel & yoghurtdressing

Hele argentijnse gamba’s (3 stuks)
gebakken met lente ui & peterselie

Ravioli’s

gevuld met gerookte forel, rauwe
venkelsalade, dille & appel-gembersaus

11,75

met limoen, guacamole, rode peper
& rode ui

lauwwarme kreeft met spinazie,
amandelschaafsel & hollandaise saus

Langoustines

met aardappelpuree, geroosterde pastinaak
& beurre blanc

Geroosterde rode mulfilet

met pikante pompoen, gestoofde prei &
citroenolie

Risotto met gebakken gamba’s

groene kruiden, cresson & saffraansaus

SIDE DISHES 4,50

27,50

uit de oven met peterselie
& limoenolijfolie

Hele rogvleugel

dagrpijs

franse frieten

op de graat gebakken met citroen &
kappertjes

Sea Food plateau
UK 176
gerookte zalm, krabpoten,
gemarineerde scampi’s, krabsalade,
een vissoepje & visconserven pp 16,50

Brood met groene kruidendip
knolselderij uit de oven met gebrande
hazelnoten, creme fraiche & mosterdsla
salade van kropsla met rode bieten,
gesnipperd uitje & appel

(vanaf 2 personen te bestellen)

NEEM HET LEVEN
MET EEN KORRELTJE ZOUT,
EEN HALVE KREEFT
EN EEN VOllE CHARDOnnAY

DEssERTS 7,95
Chocomousse

met gebrande noten, karamel & slagroom

Luchtige hangop

met limoen, mango, passievrucht & dragon
meringue

Sea Food plateau

DRANKEN
jus d’orange 3,50

UK 176
gerookte zalm, krabpoten,
gemarineerde scampi’s, krabsalade,
een vissoepje & visconserven pp 16,50

perensap 3,50
mimosa 9,50

jus d’orange met champagne

(vanaf 2 personen te bestellen)

TO SHARE 9,95

sterk in

TO SHARE 17,95
Hele dorade

op de graat gebakken
met peterselie & citroen

Sliptongen (2 stuks)

Klasse A tong met groene kruiden
& kappertjes

Koude halve kreeft

mayonaise & kropsla

+ 2 euro

Gebakken zalmfilet

met aardappelpuree, geroosterde pastinaak
& beurre blanc

Tartaar van tonijn

komkommer, bottarga & wakamesalade

drank

Scheermessen

&
verhalen

gebakken met knoflook & tomaat

Little gem

SIDE DISHES 4,50

met pikante hollandse garnalen, gepofte
puntpaprika met inktcreme &
limoendressing

Salade van ingelegde witte en rode kool

LUNCH

12 uurtje

-gerookte zalm
-garnalenkroket
-vissoepje
-krabsalade

franse frieten

met geroosterde spitskool, gewelde
rozijnen, sinaasappel & yoghurtdressing

Hele argentijnse gamba’s (3 stuks)

12,75

LUNCH SPECIALS 9,95

gebakken met lente ui & peterselie

Toast paling (4 stuks)

peterseliemayonaise & citroen

Bagel

met roomkaas & gerookte zalm

Oeuf Benedict op briochebrood

Inktvis

gebakken in tomaat-gembersaus, parelcouscous & peterselie

met spinazie, Hollandaisesaus
& gerookte zalm

Brood met krabsalade

grapefruit, kropsla & rode ui

Garnalenkroketten (4 stuks)

met briochebrood & mosterdmayonaise

Romige soep van strandkrab

met gerookte heilbot, bosui & citroenschuim

Ravioli’s

gevuld met gerookte forel, rauwe venkelsalade & appel-gembersalade

zak brood met groene kruidendip
knolselderij uit de oven met gebrande
hazelnoten, creme fraiche & mosterdsla
salade van kropsla met rode bieten,
gesnipperd uitje & appel

OESTERS, VRAAG DE BEDIENING

NAAR HET AssORTIMENT VAN VANDAAG

DEssERTS 7,95
Chocomousse

met gebrande noten, karamel & slagroom

Luchtige hangop

met limoen, mango, passievrucht & dragon
meringue

