~ FISH ~

~ VEGGIES ~
klein

Fine de claire oester
Thaise viskoekjes
met komkommer zoetzuur en mango relish
Biersuggestie: Jopen - Adriaan wit

Brood met aioli & tapenade
Fine de claire oesters
Spiering
Pekingeend bitterballen, 6 stuks
Calamari, 6 stuks
Bitterballen, 6 stuks
Kaassoufflés, 6 stuks
Bittergarnituur gemengd 16 stuks

4,25
per stuk
6,95
7.95
4,95
4,95
4,95
11,95

Plank “De Kust”
Brood, olijven, gemarineerde
ansjovis, Reypenaer kaas, truffelworst,
bitterballen, calamari & dips
15,95

per stuk
7,95

13,95

Tataki van zwaardvis
met wakame salade, wasabi en sojasaus

8,95

14,95

Rilette van zalm

7,95

13,95

Garnalen cocktail
met avocado en cocktailsaus

~ BITES ~

groot

Gebakken coquilles
met Parmezaan chips en balsamico stroop
Biersuggestie: Jopen - Adriaan wit

8,95

14,95

9,95

15,95

Bouillabaisse
met Parmezaan, rouille & brood

8,95

14,95

Gamba pil pil
met brood en salade

9,95

15,95

klein

groot

8,95

14,95

Risotto
8,95
met kastanjechampignons, truffel, taleggio &
gerookte olijfolie
Biersuggestie: Vandestreek - deWitt of Jopen - Johannieter

14,95

Tikka masala curry
met gewokte wilde spinazie en zoete aardappel friet
Biersuggestie: Vandestreek - Koper

Thaise rode curry soep
met wakame, taugé en ei

6,75 per stuk

6,95
6,95
6,95
9,95

~ MEAT ~
klein

groot

Carpaccio		9,95
met Parmezaan, kruidentuintje, geroosterde nootjes
en truffelmayonaise 			
Dun gesneden gegrilde entrecote
met rucola, Reypenaer en salsa verde

Zwaardvis steak
met kruidentuintje & antiboise		 16,95

In roomboter gebakken biefstuk
met geroosterde groente en Bearnaise 		 16,95
Optie: Gamba’s (2 stuks)		 +3,95
Biersuggestie: Vandestreek - Turf ’n Surf of Jopen - Johannieter

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

~ DESSERTS ~
Citroen taart
Nick’s cheesecake
Oreo brownie
Kaasplank met appelstroop &
notenbrood

Gegrilde botervis
met venkelsalade en Bearnaise		 15,95
Biersuggestie: Vandestreek - Broeders Tarwe Blond of Jopen - Hoppen

RAADPLEEG ONZE FOODROL VOOR ONZE SPECIALS.

Kindermenu
8,75
met kibbeling of kipnuggets salade,
friet en appelmoes
Poffertjes met boter en poedersuiker 5,50
Perenijsje
1,50

(geserveerd met ijs)

6,95

Mosselen a la de kust
met brood & friet		 17,95
Biersuggestie: Vandestreek - Hop art mooie
In roomboter gebakken sliptongen
met salade
Biersuggestie: Jopen - Malle babbe

D E K I DS

9,95

15,95

Caesar salad
8,95 14,95
Little gem sla, Parmezaan, ei, bacon, kip,
gemarineerde ansjovis & caesar dressing		
“Poke Bowl”
Hawaiiaanse salade met rijst, zalmtartaar, sojabonen,
wortel, avocado, mango salsa & soja-sesamdressing

8,95

14,95

~ SIDE DISH ~
Verse friet met huisgemaakte
mayonaise
Groene salade
Geroosterde groenten
Zoete aardappelfriet

VOLG ONS OP
SOCIAL MEDIA

ftigx

3,95
3,75
3,95
4,95

