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Menu

GANGEN
GANGEN
GANGEN

32,50 euro Voor, hoofd & dessert
37,50 euro Voor, tussen & hoofd
42,50 euro Voor, tussen, hoofd, dessert

Bij het menu serveren wij brood en friet met mayonaise

VOOR- EN TUSSENGERECHTEN

los 15 euro

SASHIMI VAN TONIJN & ZALM
soja | ingelegde gember | wasabi

CARPACCIO VAN OSSENHAAS
spekjes | Parmezaanse kaas | peterselie dressing

SCAMPI
tomatenrisotto | bosui | pesto

STEAK TARTAAR
augurk | truffelmayonaise | kruidensalade

KROKETTEN VAN HOLLANDSE GARNALEN
gefrituurde peterselie | mosterdmayonaise

KALFSTONG
aardappelmousseline | snijbonen | Madeira jus

RODE MUL
Noordzee krabsalade | watercress | komkommer

BUIKSPEK
spek popcorn | groentenloempia | Vadouvan

TONIJNTARTAAR
avocado | panna cotta van avocado

SUKADE
truffelrisotto | Parmezaan tuille | champignons

GRAVAD LAX
zalmtartaar | dille | mosterd

RAVIOLI GEVULD MET EEND
eendenlever | sjalot

ESCARGOTS & KIKKERBILLEN
knoflook | groene kruiden

MOZZARELLA
tomaat | basilicum | olijfolie

HOOFDGERECHTEN

los 25 euro

DAGVIS (geselecteerd door G&B Yerseke)
wisselende garnituren

ROODBAARS
wortelbereidingen | bonencrème | worteljus

KABELJAUW
ravioli gevuld met ossenstaart | sjalottenjus

GAMBA’S
pasta | knoflook | pepertjes | tomaat

FISH & CHIPS
witvis in panko | wafelchips | ravigote

RUNDERBIEFSTUK
stroganoff | gratin | paprika gevuld met ratatouille

ROGVLEUGEL
rucola | pijnboompit | Parmezaan | beurre noisette

PARELHOEN
appel | rode biet | couscous | gevogelte jus

ZALM
spitskool | kerrie | polenta | vadouvan

KALFSTONG
snijboon | knolselderij | puree | Madeira jus

DORADE
kruiden-tomaten risotto | artisjok | basilicum olie

BUIKSPEK & RUNDERSTOOF
zuurkool | sjalot | Sherry jus

DESSERTS

los 7,50 euro

CHOCOLADE MOELLEUX
framboos | gezouten caramel roomijs

HUISGEMAAKT IJS
drie smaken | slagroom

CRÈME BRÛLÉE VAN LIMOEN
citrus | bloedsinaasappel sorbet

KAASPLANKJE
drie kazen | appelstroop

APPEL TARTE TATIN
appel gel | amandel roomijs

KOFFIE COMPLEET
koffie of thee | friandises

FRUIT DE MER
ZEEUWSE CREUSES
per stuk
Naturel | 3,25 euro
Gegratineerd met oude kaas | 3,75 euro
Ginger Ale & komkommer | 4,25 euro

SCHAAL- EN SCHELPDIEREN
Kokkels à la plancha (500 gr.) | 21 euro
Mosselen à la plancha (500 gr.) | 17 euro
Langoustines à la plancha (350 gr.) | 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 gr. per stuk.
Indien gewenst kan de kreeft gegrild worden
met knoflook.
half | 32,50 euro
heel | 62,50 euro

BISQUE
Rivierkreeft | Kreeftenschuim
12 euro

BOUILLABAISSE
Rijkelijk gevuld met diverse vissoorten
en schaal- en schelpdieren.
Geserveerd met rouille en crostini
38 euro

events
SHARED DINING
Plateau in het midden van de tafel om te delen, vanaf twee
personen te bestellen. U kunt de plateaus ook
combineren binnen het keuze menu, hiervoor rekenen we
een supplement van 10 euro per persoon.
PLATEAU KOK VERHOEVEN
Onze klassieker, bestaande uit acht kleine visvoorgerechten. Combinatie van warm en koud.
25 euro per persoon
+ 10 euro per persoon binnen het keuze menu
PLATEAU OOSTERS
sushi | tonijntartaar | Oosters gemarineerd rundvlees |
scampi in tempura | yakitori | sashimi |
krokante kip
25 euro per persoon
+ 10 euro per persoon binnen het keuze menu

EVENTS

PASEN
zondag 12 & maandag 13 april
geopend voor lunch & diner
vanaf 12:00 uur
OESTERMIDDAG
in samenwerking met Oyester 44 dutch vodka
zondag 19 april
14:00 uur tot 19:00 uur
MOEDERDAG
zondag 10 mei
geopend voor lunch & diner
vanaf 12:00 uur
HAP STAP FESTIVAL
vrijdag 29 mei tot en met maandag 1 juni
VADERDAG
zondag 21 juni
geopend voor lunch & diner
vanaf 12 uur

PLATEAU FRUIT DE MER
Oesters | wulken | alikruiken | langoustines |
ongepelde grijze garnalen | mosselen | crevettes |
noordzeekrab.
Gepresenteerd op ijs met diverse sausjes en crostini
45 euro p.p.
Inclusief:
king krab
65 euro p.p.

LUNCH IN DE BRASSERIJ

halve kreeft
73 euro p.p.
king krab & halve kreeft
95 euro p.p.

Vanaf heden serveren wij in onze Brasserij een
lunch concept met een uitgebreide kaart.
Kom onder andere genieten van de lekkerste broodjes
en salades of maak een eigen selectie van onze
lunch specials (kleine gerechtjes, ook leuk om te delen!).

