~ FISH ~

~ VEGGIES ~
klein

Oester met rode ui in frambozenazijn, per stuk

groot

dagprijs

groot

9.25 18.50

Garnalenkroketjes van Holtkamp met
citroenmayonaise

9.50

Spaghetti van oerbiet met rucola en crumble 8.75 17.50
van roquefort

10.50 21.00
8.75 17.50

Brood met dip

3.50

Mosselen a la de kust met friet 		 18.50

Borrelnootjes

3.00

Olijven

3.75

Kabeljauwfilet uit de oven met een
peterseliekorst

Gemarineerde ansjovis
met brood

6.50

Catch of the day met salade

Dungesneden serranoham

9.50

Manchego

6.50

Calamari, 8 stuks

6.50

Bitterballen, 6 stuks

6.50

Kaasstengels, 8 stuks

7.50

8.95

Truffelrisotto met gebakken
bospaddestoelen

9.25 18.50

Tarte tatin van pompoen met
geitenkaasmousse en pistache

8.75

Soep van de week

dagprijs

~ MEAT

~
klein

Caesar salade met romaine sla, kipfilet,
ansjovis, spek, parmezaan, ei en croutons

8.75 17.50

Salade gerookte zalm met romaine sla,
guacamole, ei en croutons

8.75 17.50

6.95

Kaasplank met port rozijnen
en watercrackers

11.50

Espresso creme brulee met
mokkaboontjes

6.95

Strawberry cheesecake

7.50

IJs per bol

1.50

groot

Vitello tonnato, dungesneden kalfsvlees
met tonijnmayonaise en gefrituurde
kappertjes (koud)

8.75 17.50

Gegrilde entrecote met rucola, parmezaan
en truffelmayonaise

9.25 18.50

Gegrilde lamsbiefstuk met couscoussalade
en harissa mayonaise

9.75 19.50

Gegrilde kipfilet met serranoham, vijgen
en salie

9.25 18.50

~ SIDE DISH ~
Frites met rozemarijn zout
en 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.

7,50

~ DESSERTS ~
Taart van Holtkamp

9.75 19.50
dagprijs

Stukje vis of vlees
Frietjes en salade

Sashimi van zalm en tonijn met wakame,
wasabi en sojasaus

Gamba’s pil pil met knoflookolie,
pil pil pepertjes en brood

Pekingeend bitterballen, 6 stuks 8.50

klein

Zweeds flatbread met zoete aardappel
hummus, mozzarella en zontomaat

Gebakken coquilles met buikspek en
balsamicostroop

~ BITES ~
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