~ FISH ~

~ VEGGIES ~
klein

Sashimi van zalm en tonijn met wakame,
wasabi en sojasaus

groot

9.25 18.50

Tonijncarpaccio met sesam en soja mayonaise 9.50
citroenmayonaise
Ceviche van zeebaars met limoen, knoflook,
rode peper en venkel
Gamba’s pil pil met knoflookolie,
pil pil pepers en brood

~ BITES ~
Oester met rode ui in
frambozenazijn, per stuk

Mosselen a la de kust met friet

10.50 21.00
9.00 18.00

D E K I DS
klein

groot

Truffel linguini met zongedroogde tomaat,
rucola en Parmezaanse kaas

9.25 18.50

Risotto met rode biet, walnoot en
winter postelein

9.25 18.50

Soep van de week

Brood met dip

3.50

Borrelnootjes

3.00

Olijven

3.75

Gemarineerde ansjovis
met brood

6.50

Dungesneden serranoham

9.50

Manchego

6.50

Calamari, 8 stuks

6.50

Bitterballen, 6 stuks

6.50

Kaasstengels, 8 stuks

7.50

Gegrilde dorade met
pastinaak, baby mais en salsa verde
Gebakken zeetong al la meuniere,
met citroen en peterselie

Kaasplank met portrozijnen
en notenbrood

21.50

~ MEAT ~
klein

Pekingeend bitterballen, 6 stuks 8.50

Vitello tonnato, dun gesneden kalfslende
met tonijnmayonaise en gefrituurde
kappertjes (koud)

8.75 17.50

8.75 17.50

Kropsla met gerookte zalm,
krokant ei en een dille dressing

8.75 17.50

Gegrilde entrecote met rucola, parmezaan
en truffelmayonaise

9.50 19.00

Gebakken hertenbiefstuk met
bospaddestoelen, knolselderij en wildjus

11.50

Appel crumble met
vanille ijs

7.50

Creme brulee met mandarijn

7.50

10.50 21.00

~ SIDE DISH ~
Frites met Brander mayo

4.00

Groene Salade

3.75

Geroosterde Groenten

4.50

Patatas Bravas

4.50

RAADPLEEG ONZE FOODROL VOOR ONZE SPECIALS.
Heeft u een voedsel allergie? Geef dit dan door aan
de bediening, wij houden hier altijd rekening mee.

6.95

groot

Waldorf salade met gerookte kip, appel,
walnoten en rozijnen

Flammkuchen vis, vlees of vega 8.50

~ DESSERTS ~
Taart van Holtkamp

18.50

dagprijs

7,50

Frietjes en salade

dagprijs

Bouillabaisse met mosselen, zalm en zeebaars 9.50 19.00
dagprijs

Stukje vis of vlees
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