KEUZE

Menu

3 GANGEN
3 GANGEN
4 GANGEN

40euro
47,50 euro
55 euro

voor, hoofd & dessert
voor, tussen & hoofd
voor, tussen, hoofd & dessert

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

SCAMPI
kerrierisotto | ananas | bosui

GARNALENTRIO
bisque | cocktail | kroket

SOFT-SHELL KRAB
groenten in tempura | kerrie-appel dip

GEROOKTE ZALM EN KRAB
biet | artisjok | rode ui

CARPACCIO VAN OSSENHAAS
rucola | parmezaan | pijnboompitten

MAKREEL
mango | hazelnoot | komkommer

STEAK TARTAAR
augurk | eidooier | truffelmayonaise

TONIJNTARTAAR
avocado | shiitake | soja dressing

KNOLSELDERIJ RAVIOLI (vega)
truffelroom

TRIO VAN ZALM
tartaar | gemarineerd | gerookt |
dille | ei

MOZZARELLA (vega)
tomaat | basilicum | artisjok

HOOFDGERECHTEN
DAGVIS
wisselende garnituren
KABELJAUW
mosselen | zilte groenten | kriel | dragon
ROODBAARS
pompoen | polenta | venkelsaus
ROGVLEUGEL
amandel | Hollandse garnaal | beurre noisette

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

ZALM
fregola | tomaat | basilicum
FISH & CHIPS
witvis in panko | tomatensalade |
remoulade | friet

los 25 euro

DORADE
ratatouille | artisjok | Charlotte aardappel
HOENDER & SCAMPI
risotto | ananas | kerrie
RUNDERSTEAK
bitterbal | pommes dauphine | portjus
KALFSWANG & BUIKSPEK
paddenstoel | risotto | truffeljus
OSSENHAASPUNTJES
loempia | paksoi | tom kha kai
TORTELLINI (vega)
geitenkaas | pompoen
Moeite met kiezen?
Laat je ook eens verrassen door onze chef!

DESSERTS

los 7,50 euro

CHOCOLADEMOUSSE
hazelnoot krokant | Amarena kers

KOFFIE COCKTAIL ‘FLAT WHITE MARTINI’
espresso | Baileys

CRÈME BRÛLÉE
vanille-ijs

KAASPLANKJE
drie kazen | appelstroop

BITTERKOEKJES BAVEROIS
gemarineerde abrikoos | abrikozen sorbet

KOFFIE COMPLEET
koffie of thee | friandises

FRUIT DE MER
ZEEUWSE CREUSES
per stuk

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

naturel | 3,50 euro
gegratineerd met oude kaas | 4 euro
ginger ale & komkommer | 4,50 euro

@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 | 35 euro
heel | 65 euro

SHARED DINING

events

Plateau in het midden van de tafel om te delen, vanaf twee
personen te bestellen.
PLATEAU KOK VERHOEVEN
Onze klassieker, bestaande uit acht kleine warme en
koude vis gerechten.
25 euro per persoon

BISQUE
rivierkreeft | kreeftenschuim
12 euro

BOUILLABAISSE
Rijkelijk gevuld met diverse vissoorten
en schaal- en schelpdieren.

PLATEAU OOSTERS
sushi | tonijntartaar | oosters gemarineerd rundvlees |
scampi in tempura | yakitori | sashimi |
krokante kip
25 euro per persoon

Geserveerd met rouille en crostini
46 euro

PLATEAU FRUIT DE MER
Oesters | wulken | alikruiken | langoustines |
ongepelde grijze garnalen | mosselen | crevettes |
Noordzeekrab
Gepresenteerd op ijs met diverse sausjes en crostini
69.50 euro
Extra’s:
halve kreeft
+ 35 euro

LUNCHSPECIALS
Kom in de middag ook eens genieten van onze lunchspecials.
Dit zijn kleine gerechtjes, lekker om te delen of zelf van te
genieten.
Wij zijn maandag tot en met zaterdag geopend voor de lunch
vanaf 12:00 uur.

