LUNCH SPECIALS TOT 16:00
Garnalenkroketten op brood

4 stuks met citroenmayonaise

Oeuf Benedict op brood

12,50

12,50

met spinazie, Hollandaise saus
& gerookte zalm

12 uurtje

14,50

-gerookte zalm
-garnalenkroket
-vissoepje
-krabsalade

WAAR HET LEVEN MET
EEN KORRELTJE ZOUT
WORDT GENOMEN!

GERECHTEN TO SHARE

OESTERS, VRAAG DE BEDIENING

NAAR HET ASSORTIMENT VAN VANDAAG

BORREL TO SHARE
Venkelsoep (per kopje)

5,50

6,50

gevuld met ansjovis

Gevuld eitje (per stuk)

11,75

Ceviche van zeebaars

9,75

met rilette van noorse zalm,
gefrituurde kappertjes & citrus

Dorade

9,75

met citroen & gefrituurde peterselie

9,75

In rode wijn gegaarde octopus

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

32,50

gebakken in roomboter met citroen

SIDE DISHES

13,50

met rozemarijn, zoete aardappel
& beurre rouge

Franse frieten
4,50
met huisgemaakte mayonaise
Salade van kropsla
8,95
en veldsla met croutons
& groenten pickle
Brood van Bond & Smolders
met kruidendip

15,75

16,50

Ravioli’s gevuld met hollandse garnaal
met gestoofde snijbieten & saus van
schaaldieren

4,50

Geroosterde courgette
8,95
met pittige spinazie
& misodressing

met rode ui, venkel & dragonpesto

Scheermessen

Tarbotine

13,50

met zoetzure komkommer, wakamesalade,
sojamayonaise & bottarga

Mosselen in Pernod

26,50

gebakken in roomboter met citroen
& tijm

gemarineerd in spaanse peper met witte
amandel & gele courgette

met kappertjesmayonaise
& citroen

Gamba’s in tempura (3 stuks)

13,50

10,50

Rauwe coquilles

6,95

28,50

op de graat gebakken in roomboter
met peterselie

SCHAAL & SCHELP TO SHARE

FRITuuR TO SHARE

Garnalenkroketten (3 stuks)

Schol

met pikante mango, guacamole &
geroosterde chulpe mais

Tartaar van tonijn
9,25

met peterseliemayonaise & citroen

Krokant brioche (3 stuks)

HELE VIS TO SHARE

gebakken in tomaat-gembersaus met parelcouscous, bosui & peterselie

3,-

Melbatoast met paling (3 stuks)

met wasabimayonaise

Salade van gepofte bieten

Inktvis

met gerookte forel, appelcreme
& bruin broodkruim

Gefrituurde spiering

13,75

met rauwe gele biet, parelgort
& pikante beurre blanc
met bramen, griekse yoghurt
& mierikswortel

met langoustine olie & roze garnaal

Olijven uit blik

Geroosterde roodbaarsfilet

13,50

DESSERTS

10,95

van de plancha met knoflook,
amandelschaafsel & kruidenolie

Langoustines uit de oven

29,50

met groene kruiden, sinaasappel
& schuimige saus van gepofte knoflook

Chocolademousse

7,95

Gebakken perzik

7,95

met gebrande noten, karamel
& slagroom
met mascarpone mousse, saffraan
& amandel tuille

