VOOR
MARBRÉ VAN TONIJN
watermeloen | amandel | lente-ui | kerrie
24

COQUILLE ST. JACQUES & KALFSZWEZERIK
knolselderij | dragon | Parmezaan
26

KREEFT & PULPO
couscous | paprika schuim | peultjes
25

STEAK TARTAAR
zacht gegaarde eidooier | augurk | boleet mayonaise
20

HOOFD
KABELJAUW
spinazie | polenta | kokos |
pinda | Thom Kha Kai
22
ROGVLEUGEL
artisjok | gefrituurde kappertjes | polenta |
aubergine
30
KALFSZWEZERIK & KALFSSUKADE
duxelles | pastinaak | truffel
23
TOURNEDOS & BUIKSPEK
knolselderij | doperwt | Pommes Fondant |
Soubise saus
32

SHARED
DINING
Plateaus voor in het midden van de tafel om te
delen. Te bestellen vanaf 2 personen.

VOOR
PLATEAU KOK VERHOEVEN
onze klassieker, bestaande uit
8 kleine warme en koude vis gerechten
25 p.p.
PLATEAU OOSTERS
sushi | tonijntartaar | Oosters rundvlees |
scampi in tempura | yakitori |
sashimi | krokante kip
25 p.p.

HOOFD

SPECIALS

PLATEAU SCHAALDIEREN
kreeft | langoustine | scampi | king krab |
schaaldierenrisotto
49,50 p.p.

TOAST MET PALING
bieslook | crème fraîche
17.50
MOSSELEN
1 KG | friet | sausjes
24,50
ZEETONG
350 GR. | citroen | groenten garnituur
37,50

Onze gerechten kunnen allergenen bevatten, meer informatie?
Vraag uw gastheer of gastvrouw naar de details.

MENU VAN DE CHEF
Door de chef samengesteld suprise menu
bestaande uit dagverse ingrediënten.
3 GANGEN / 49,50
3 GANGEN ZONDER DESSERT / 54,50
4 GANGEN / 59,50
5 GANGEN / 69,50

FRUIT DE MER
ZEEUWSE CREUSES
per stuk
Naturel | 3,25
Gegratineerd met oude kaas | 3,75
Ginger Ale & komkommer | 4,25
SCHAAL- EN SCHELPDIEREN
Pasta frutti di mare
voor | 22
hoofd | 44
King krab
per 150 gram | 36
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
heel | 64
BISQUE
Rivierkreeft | Kreeftenschuim
12
BOUILLABAISSE
Rijkelijk gevuld met diverse vissoorten
en schaal- en schelpdieren.
Geserveerd met rouille en crostini
39
PLATEAU FRUIT DE MER
Oesters | wulken | alikruiken | langoustines |
ongepelde grijze garnalen | mosselen |
crevettes | Noordzeekrab
Gepresenteerd op ijs met diverse sausjes en
crostini
48
Inclusief:
king krab (150 gram)
+ 35
halve kreeft
+ 32
king krab & halve kreeft
+ 67

DESSERTS
FRAMBOOS & RUBY
verse frambozen | bietengelei | panna
cotta van ruby chocolade | frambozen
mousse | frambozensorbet
9
CHOCOLADE DESSERT
taartje | mousse | passievrucht gel |
chocolade sorbet
11
KAASPLANKJE
4 kazen met bijpassende garnituren
12,50
5 kazen met bijpassende garnituren
15
KOFFIE SERVIES
Koffie of thee naar keuze
inclusief friandises
6,75
SPECIALE KOFFIE SERVIES
Keuze uit een van onze speciaal koffie’s
(o.a. Irish Coffee, Hasseltkaffé, koffie
Kok Verhoeven met Frangelico)
inclusief friandises
10,75
Wij informeren u graag over een bijpassend
glas wijn!

AFTER DINNER COCKTAILS
ESPRESSO MARTINI
Kahlua | Vodka | Espresso
9,50
SALTED IRISH CREAM
koffie | Baileys | koffie ijs | zeezout
7,50

