KEUZE

Menu

3 GANGEN
3 GANGEN
4 GANGEN

37,50 euro Voor, hoofd & dessert
42,50 euro Voor, tussen & hoofd
47,50 euro Voor, tussen, hoofd & dessert

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

SCAMPI
fregola | tomaat | knoﬂook

GARNALEN TRIO
kroket | cocktail | bisque

RODE MUL
inktvisrisotto | kreeftenjus

ZALMTARTAAR
zalmeitjes | verse kruiden | avocado
panna cotta

CARPACCIO VAN OSSENHAAS
parmezaan | rucola |
peterseliedressing | spekkruim

GEROOKTE ZALM
gegrilde asperge | gepocheerd ei | bieslook

STEAK TARTAAR
augurk | eidooier | suikersla

TONIJNTARTAAR & OOSTERS VLEES
wasabimayonaise | sushi

RAVIOLI GEVULD MET GEVOGELTE
champignons | truffel | spekjes

SALADE NICOISE
gegrilde tonijn | ansjovis | ei

RAVIOLI GEVULD MET TOMAAT (vega)
parmezaan | krokant van tomaat

HOOFDGERECHTEN

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

los 15 euro

los 25 euro

DAGVIS
wisselende garnituren

SCAMPI
inktvisrisotto | saffraan | bimi

KABELJAUW
puree | zwarte knoﬂook | aubergine

SLIPTONG
spinazie | salade | amandel pommes dauphine

ROODBAARS
kreeftenravioli | prei | jus van strandkrabben

RUNDERSTEAK
bloemkool | sjalot | champignons | pepersaus

ROGVLEUGEL
kroketje met spek | doperwt | beurre noisette

BUIKSPEK & EEND
hoisin | rijstbitterbal | groentenloempia

ZALM
fregola | tomaat | courgette | pesto

LAMSCHENKEL
snijboon | wortel | tijm

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

TOMATENRISOTTO (vega)
asperge | artisjok | basilicum

DESSERTS

los 7,50 euro

DEENSE DROOMTAART
kokos | basterdsuiker | kokos-limoenijs

KOFFIE COCKTAIL ‘FLAT WHITE MARTINI’
espresso | Baileys

CRÈME BRÛLÉE MET RUBY CHOCOLADE
amandel | pittige mango compôte | vanille-ijs

KAASPLANKJE
drie kazen | appelstroop

NOUGATINEPARFAIT
gekarameliseerde appel | Italiaans schuim

KOFFIE COMPLEET
koffie of thee | friandises

FRUIT DE MER
ZEEUWSE CREUSES
per stuk
naturel | 3,50 euro
gegratineerd met oude kaas | 4 euro
ginger ale & komkommer | 4,50 euro

Volg ons
Houd onze social media kanalen via Instagram
of Facebook in de gaten voor de
laatste updates!
@kokverhoeven

SCHAAL- EN SCHELPDIEREN
kokkels à la plancha (500 gr.) | 25 euro
mosselen à la plancha (500 gr.) | 19 euro
langoustines à la plancha (350 gr.) | 36 euro
pasta frutti di mare
voor | 24 euro
hoofd | 45 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 | 42 euro
heel | 84 euro

BISQUE
rivierkreeft | kreeftenschuim
12 euro

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

SHARED DINING

events

Plateau in het midden van de tafel om te delen, vanaf twee
personen te bestellen. U kunt de plateau’s ook
combineren binnen het keuze menu, hiervoor rekenen we
een supplement van 10 euro per persoon bovenop de menuprijs.

PLATEAU KOK VERHOEVEN
Onze klassieker, bestaande uit acht kleine warme en
koude vis gerechten.
25 euro per persoon
+ 10 euro per persoon binnen het keuzemenu

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

PLATEAU FRUIT DE MER
Oesters | wulken | alikruiken | langoustines |
ongepelde grijze garnalen | mosselen | crevettes |
Noordzeekrab
Gepresenteerd op ijs met diverse sausjes en crostini
56 euro
Extra’s:
halve kreeft
+ 40 euro

LUNCH IN DE BRASSERIJ
In de Brasserij serveren we een uitgebreide lunchkaart.
Genieten onder andere van de lekkerste broodjes
en salades of maak een eigen selectie van onze
lunchspecials (kleine gerechtjes, ook leuk om te delen!).

