
SASHIMI VAN VERSE TONIJN EN ZALm
Soja | ingelegde gember

GEROOKTE ZALM, MAKREEL & FOREL
Crostini | bieslook | crème fraîche 

kroketten van hollandse garnalen
Gefrituurde peterselie |  mosterdmayonaise  

3 bereidingen van tonijn
Tartaar - sushi - tataki | gember | wasabi

salade ‘’kok verhoeven’
Garnalen |  gerookte zalm | gamba 

kreeftenravioli
Rivierkreeft | kreeftenjus

zalmtartaar
Gemarineerde asperges | dragonpopcorn  

 
 DAGVIS (GESELECTEERD DOOR g&B YERSEKE)

Verse seizoensgroenten | aardappelgarnituur

poon 
Spinazieravioli | wortelbolletjes | worteljus
fish & chips 
Witvis in panko | wafelchips | ravigote 
zalm
Groene asperges | polenta | jus van tijm 

kabeljauw 
Garnalenrisotto | courgette | kreeftenjus
roodbaars  
Meiknol | peultjes | aardappelcrème | Beurre Noisette 

scampi & buikspek
Rijstbitterbal | paksoi | teriyaki saus  

eendenborst  
Appel | biet | bataat | sinaasappel-sjalotjus
kalfslever 
Ui-bereidingen | spek | pommes dauphine

medaillons van kip
Truffelrisotto | bimi | champignons | shiitake roomsaus 

rundersteak 
Haricots verts | sugarsnaps | gratin | sjalotjus
gestoofde lam 
Wortel | boontjes | lamsjus 

KEUZE MENU
Stel uw eigen menu samen

3 gangen  32,50 euro (Voor, hoofd, dessert)
3 gangen  37,50 euro (Voor, tussen, hoofd)
4 gangen  42,50 euro (Voor, tussen, hoofd, dessert)

voor- en tussengerechten (15)

Een plateau met onze lekkerste koude 
en warme visvoorgerechten

Vanaf 2 personen   25 euro p.p.

PLATEAU 
KOK VERHOEVEN

hoofdgerechten (25)

huisgemaakt ijs
Diverse soorten | slagroom

kaasplankje
3 kazen | notenbrood

KOFFIE COMPLEET
Koffie of thee | friandises

wAfel met verse aardbeien
Witte chocolade crème | basilicumijs

Creme brulee 
Slagroom | vanille-ijs

lemon cheesecake
Bros van ruby chocolade | frambozenijs
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scampi
Spaghetti aglio olio | tomaat | peterselie

spinazie ravioli  
Parmezaanse kaas | kaastuille | shiitake roomsaus

buikspek 
Rijstbitterbal | paksoi | babi pangang saus 

CARPACCIO VAN ossenhaas  
Parmezaanse kaas | pijnboompitten | rucola
STEAK TARTAAR 
Augurk | ui | Parmezaanse kaas | truffel 

kalfsrosbief & krokante kip 
Waldorfsalade | walnoten | dressing van selderij

kippenlever 
Rijst | spekjes | suikersla
 



Gezien de wisselende aanvoer van schaal- en schelpdieren is het mogelijk dat 
deze niet altijd voorradig zijn.. Onze bediening informeert u hier graag over!

oesters       per 3     per 6    PER 12        
Zeeuwse creuses      9,75   euro   19,50 euro  39 euro
Zeeuwse creuses gegratineerd met oude kaas  11,25 euro   22,50 euro  45 euro

schaal- en schelpdieren
Kokkels à la plancha      500 gram  21 euro
Mosselen à la plancha      500 gram  17 euro
Langoustines à la plancha      350 gram  32 euro  
Pasta frutti di mare       voor   23 euro
         hoofd   38 euro
King krab poot       voor 150 gr  30 euro
         hoofd  300 gr 59 euro
 
kreeft
Wij werken met Canadese kreeften van ongeveer 500 tot 600 gram per stuk. 
U heeft de keuze uit twee bereidingswijze: gekookt in court bouillon of gegrild met knoflook..
De bereidingstijd bedraagt ongeveer 15 minuten.  halve kreeft  32,50 euro
         hele kreeft  62,50 euro

Bisque            12 euro
Rivierkreeft | Kreeftenschuim 

BOUILLABAISSE
Zeer rijkelijk gevuld met diverse vissoorten en schaal- en schelpdieren.,
Geserveerd met rouille en crostini.       37  euro

Plateau fruit de mer
Oesters | wulken | alikruiken | ongepelde grijze garnalen | langoustines | mosselen | crevettes | 
noordzeekrab. Gepresenteerd op ijs met diverse sausjes en crostini 45  euro p.p.
Uitbreidingen:    king krab     65  euro p.p.
     halve kreeft     73  euro p.p.
     king krab en een halve kreeft  95  euro p.p.

bento box

Sashimi van zalm en tonijn | sushi | 
tartaar van tonijn | 

gemarineerd rundvlees
24 euro

lunchmenu

Voorgerecht | hoofdgerecht | 
koffie of thee | friandises 

29,50 euro

Onze bediening informeert u hierover

brood (naar keuze, wit of bruin desembrood)

GARNALENKROKETTEN (2 STUKS)     15 euro
Mosterdmayonaise

VISTWAALFUURTJE       13 euro
Gerookte zalm | garnalenkroket | gebakken ei | krabsalade

CLUBSANDWICH VIS       11 euro
Gerookte zalm | krabsalade | tomaat | sla | mosterd-dille saus 

CLUBSANDWICH VLEES       10 euro
Rosbief | krokant spek | tomaat | sla | truffelmayonaise

TOAST MET GEROOKTE ZALM     15 euro
Gesnipperde ui | bieslook | kappertjes | mosterd-dille saus

OMELET         9 euro 
Naar keuze met garnalen, ham of groenten   

SALADES   (geserveerd met brood)

SALADE KOK VERHOEVEN  17 euro
Gerookte zalm | rivierkreeftjes | garnalen |
scampi tempura

SALADE BIEFSTUKREEPJES  15 euro
Paddenstoelen | parmezaan | truffelmayonaise

steak tartaar                       16 euro
Krokante ui | truffelmayonaise  

tartaar tonijn                      16 euro
Citroenmayonaise | zoetzure groenten

LUNCHSPECIALS  te bestellen tot 15:30 uur

FRUIT DE MER specialiteiten events

MOEDERDAG
Zondag 12 mei

Geopend voor lunch & diner

SUNDAY TASTING x DAREWINES
Zondag 19 mei
13:30 - 18:00 uur

HAPSTAP FESTIVAL
7 t/m 10 juni 

VADERDAG
Zondag 16 juni

Geopend voor lunch & diner

TILBURGSE KERMIS
Vrijdag 19 t/m maandag 28 juli


