LUNCH SPECIALS TOT 16:00
Garnalenkroketten op brood

4 stuks met mosterdmayonaise

Oeuf Benedict op brood

10,95

9,95

met spinazie, Hollandaise saus
& gerookte zalm

12 uurtje

12,75

-gerookte zalm
-garnalenkroket
-vissoepje
-krabsalade

WAAR HET LEVEN MET
EEN KORRELTJE ZOUT
WORDT GENOMEN!

CARTE BLANCHE

OESTERS, VRAAG DE BEDIENING

NAAR HET ASSORTIMENT VAN VANDAAG

geen zin om zelf te kiezen?

fish market

BORREL TO SHARE
Geroosterde bospeen

met chili mayonaise

Olijven uit blik

4,50

SIDE DISHES

4,50

gevuld met ansjovis

Gevuld eitje (per stuk)

catch your favorite!

1,00

met zalmeitjes & bieslook

Melbatoast met paling (3 stuks)

7,95

met peterselie mayonaise & citroen

Sardientjes uit blik

7,95

Franse frieten
4,50
met huisgemaakte mayonaise

wij komen langs met een selectie
verse vis, schaal en schelpdieren
kies jouw favoriet
en de chef maakt het voor je klaar

van ‘Ortiz’ met rode ui & tomaat

RAUW TO SHARE
Ceviche van zeebaars

Gepofte bieten
6,75
met uien soubise, roomkaas
& dragon
Brood van Bond & Smolders
met kruidendip

4,50

Salade van little gem
7,75
en spinazie met gekookt ei,
rode ui & radijs

11,75

met rode bes, radijs, avocado
& spaanse peper

Tartaar van tonijn

Laat je verrassen door
de chef!
42,50 p.p.

TO SHARE

10,75

met komkommer, bottarga, wakame
& sojamayonaise

Rauwe coquille (per stuk)

Ravioli’s gevuld met Hollandse garnaal

6,50

gemarineerd in ponzu met venkel,
rettich & grapefruitcreme

Gefrituurde inktvis

met citroenmayonaise
& groene kruiden

Inktvis

7,95

met wasabimayonaise

7,95

10,95

9,95

met paprika, granaatappel, walnoten & feta

Scheermessen

9,95

7,95

met gebrande noten, karamel
& slagroom

9,95

Muhammara & gepofte tomaat

DESSERTS
Chocolademousse

gebakken in tomaat-gembersaus met parelcouscous, bosui & peterselie

met citroen & gefrituurde peterselie

Gamba’s in tempura (3 stuks)

11,75

met gestoofde little gem & saus van
gezouten citroen
limoendressing, creme fraiche & groene peper

9,95

Garnalenkroketten (3 stuks)

Geroosterde sardinefilet

Gerookte zalm met krokant filodeeg

FRITuuR TO SHARE

11,75

met sesam, rauwe paksoi en saus van kokos & curry

van de plancha met knoflook, amandelschaafsel
& kruidenolie

Harde wenertaart

7,95

met rabarbercompote, citroenrasp
& hangop

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

