KEU ZE

3 GANGEN
3 GANGEN
4 GANGEN

Menu

35 euro
40 euro
45 euro

Voor, hoofd & dessert
Voor, tussen & hoofd
Voor, tussen, hoofd & dessert

Bij het menu serveren wij brood en friet met mayonaise

VOOR- EN TUSSENGERECHTEN
SASHIMI VAN TONIJN & ZALM
soja | ingelegde gember | wasabi

los 15 euro

NOORDZEE KRAB
panna cotta van krab | komkommer | sjalotten dressing

DRIE BEREIDINGEN VAN SCAMPI
scampi in olijf-kruiden olie, in tempura, scampi soep

VISPASTEITJE
witvis | garnalen | gamba | prei

KROKETTEN VAN HOLLANDSE GARNALEN
gefrituurde peterselie | mosterd mayonaise

CARPACCIO VAN OSSENHAAS
spekjes | Parmezaanse kaas | peterselie dressing

RODE MUL
saffraan risotto | tomaat | olijfolie

STEAK TARTAAR
augurk | truffel mayonaise | kaas tuille

TARTAAR & TATAKI VAN TONIJN
grapefruit-avocado salsa

BUIKSPEK
rijstbitterbal | bosui | Pangang saus

GEROOKTE ZALM
zalmsalade | kruidensalade | bieslook

RAVIOLI GEVULD MET RUNDERSTOOF
spekjes | truffel roomsaus

CEVICHE VAN KABELJAUW
garnaal | rode ui | appel | radijs

RAVIOLI GEVULD MET SPINAZIE (vega)
basilicum | rode ui | Gorgonzola

HOOFDGERECHTEN

los 25 euro

DAGVIS (geselecteerd door G&B Yerseke)
wisselende garnituren

GAMBA’S
bosui | pasta | knoflookolie

KABELJAUW
spitskool | basilicum | hazelnoot | pommes dauphine

SCAMPI & BUIKSPEK
noodles | groentenloempia | Pangang saus

FISH & CHIPS
witvis in panko | wafelchips | ravigote

RUNDERBIEFSTUK
rettich | aardappel | naar keuze met pepersaus of Bearnaise

ROGVLEUGEL
couscous | bloemkool | gezouten peterselie boter

PIEPKUIKEN
pompoen bereidingen | dragon saus | Charlotte aardappel

ZALM
spinazie | wortel | spinazie ravioli | schuim van Parmezaan

EEND
rode biet | appel | polenta | Port jus

ROODBAARS
tomaten risotto | basilicum olie | courgette

KALFS ENTRECOTE
ratatouille | Gorgonzola | paprikajus

DESSERTS

los 7,50 euro

VANILLE PARFAIT
chocolade schuim | chocoladesaus

HUISGEMAAKT IJS
drie smaken | slagroom

CRÈME BRÛLÉE
amandel roomijs | sinaasappelgel

KAASPLANKJE
drie kazen | appelstroop

YOGHURT PANNA COTTA
ananas compote | sorbet van kokos, mango & limoen

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.) | 29 euro
Pasta frutti di mare
voor | 23 euro
hoofd | 38 euro
King krab
per 150 gram | 32 euro

KREEFT
Wij werken met Canadese kreeften van
ongeveer 600 tot 700 gr. per stuk.
Indien gewenst kan de kreeft gegrild worden
met knoflook.
half | 29,50 euro
heel | 59,50 euro

BISQUE
Rivierkreeft | Kreeftenschuim
12 euro

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

PLATEAU FRUIT DE MER
Oesters | wulken | alikruiken | langoustines |
ongepelde grijze garnalen | mosselen | crevettes |
noordzeekrab.

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 warme en
koude vis gerechten.
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

MENU VAN DE CHEF
Suprise menu zoals we in ons Restaurant serveren. We houden
uiteraard rekening met dieetwensen of allergiën.

3 GANGEN
Voorgerecht - hoofdgerecht - dessert
47,50 euro
3 GANGEN ZONDER DESSERT
Voorgerecht - tussengerecht - hoofdgerecht
52,50 euro
4 GANGEN
Voorgerecht - tussengerecht - hoofdgerecht dessert
57,50 euro
5 GANGEN
Voorgerecht - twee tussengerechten - hoofdgerecht
dessert
67, 50 euro

Gepresenteerd op ijs met diverse sausjes en crostini
47,50 euro p.p.
Inclusief:
king krab
79,50 euro p.p.

LUNCH IN DE BRASSERIJ

halve kreeft
72,50 euro p.p.
king krab & halve kreeft
95 euro p.p.

In de Brasserij serveren we een uitgebreide lunchkaart.
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!).
Ook voor een High Wine kunt u bij ons terecht.

