KEUZE

Menu

3 GANGEN
3 GANGEN
4 GANGEN

35 euro
40 euro
45 euro

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

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

KALFSSUKADE
truffelrisotto | Parmezaan |
pijnboompitten

GARNALENKROKETTEN
gefrituurde peterselie |
mosterd mayonaise

CARPACCIO VAN OSSENHAAS
spekjes | Parmezaanse kaas |
peterselie dressing

ZALM ‘FILET AMERICAIN’
zalm | ei | mosterd | tomaat |
augurk | tabasco

STEAK TARTAAR
augurk | truffel mayonaise |
kaastuille

TONIJNTARTAAR & TATAKI
sushi | sesam | komkommer

KALFSROSBIEF
tonijn mayonaise | kappertjes |
bieslook | olijf | sjalot

HOOFDGERECHTEN

EXTRA’S
OLIJVEN
huisgemarineerd
3,50 euro
DESEMBROOD
met truffeldip
3 euro
FRIET
met mayonaise
3 euro
FRISSE SALADE
4 euro
PASTA AGLIO OLIO
3 euro

los 15 euro

los 25 euro

DAGVIS
onze bediening informeert u
hierover!

SCAMPI
schaaldierenrisotto |
courgette | tomaat

FISH & CHIPS
witvis in panko | koolsalade |
remoulade | friet

RUNDERSTEAK
grove ratatouille | sjalot |
Roseval aardappel | pepersaus

ZALM
spinazie | polenta |
courgette | kreeftenschuim

EEND & BUIKSPEK
sojabonen | loempia | rijstbitterbal |
Hoisin

ROODBAARS
fregola | tomaat | pesto

STRUDEL GEVULD MET SPITSKOOL
basilicumsaus

DESSERTS

los 7,50 euro

CRÈME BRÛLÉE
Macadamia crumble |
frambozen sorbet
AARDBEI ROMANOFF
basilicum siroop | vanille ijs

KAASPLANKJE
drie kazen | appelstroop
KOFFIE COMPLEET
koffie of thee | friandises

FRUIT DE MER
SHARED DINING
Plateau in het midden
van de tafel om te delen. Te bestellen vanaf
2 personen.
OOSTERS PLATEAU
Oosters gemarineerd vlees | sushi |
sashimi | yakitori | scampi tempura |
krokante kip
25 euro per persoon
+ 10 euro per persoon binnen het keuze menu
PLATEAU KOK VERHOEVEN
Combinatie van warme en koude
visgerechten
25 euro per persoon
+ 10 euro per persoon binnen het keuze menu

ZEEUWSE CREUSES
per stuk
Naturel | 3,25 euro
Gegratineerd met oude kaas | 3,75 euro
Ginger Ale & komkommer | 4,25 euro
SCHAAL- EN SCHELPDIEREN
Pasta frutti di mare
voor | 22 euro
hoofd | 44 euro
King krab
per 150 gram | 36 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 | 32 euro
heel | 64 euro
BISQUE
Rivierkreeft | Kreeftenschuim
12 euro

SPECIALS
TOAST MET PALING
bieslook | crème fraîche
17,50 euro

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

MOSSELEN
1 KG | friet | sausjes
24,50 euro

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

ZEETONG
350 GR. | citroen | groentengarnituur
37,50 euro

Gepresenteerd op ijs met diverse sausjes en
crostini
48 euro
Inclusief:
king krab (150 gram)
+ 35 euro
halve kreeft
+ 32 euro
king krab & halve kreeft
+ 67 euro

