BORREL
Padron pepers 3,50
Olijven 3,50
bitterballen van kreeft 8,50
met mosterdmayonaise 		
Wasabi nootjes 3,50
Brood met ansjovisboter 3,50

Visconserven

Sardientjes a la Antigua van “ortiz”
Volgens traditioneel recept uit 1824

Bonito del Norte van Ortiz

Lijngevangen witte spaanse tonijn

beide geserveerd
met tomaat & rode ui 6,95

WAAR HET LEVEN MET
EEN KORRELTJE ZOUT
WORDT GENOMEN!

TO SHARE 17,75

OESTERS, VRAAG DE BEDIENING

NEEM HET LEVEN
MET EEN KORRELTJE ZOUT,
PLATTE OESTERS
EN EEN HERMIT GIN&TONIC

NAAR HET ASSORTIMENT VAN VANDAAG

TO SHARE 6,75
Melba toastjes paling (3 stuks)

TO SHARE 9,75

citroen & peterselie

Zacht gekookte eieren

gebakken met tomaten-gembersaus

Gebakken kibbeling

ouderwets met remouladesaus & kruiden

Gefrituurde spiering

kappertjesmayonaise & peterselie

Gamba’s in tempura

met wasabi mayonaise


Bruschetta to share
3 stuks voor 6,75

met tomaatrelish, basilicum
& ansjovis
met hummus, sesam & suikermais
met gerookte zalm, guacamole,
rode peper & bosui

Sliptongen (2 stuks)

Klasse A tong m
et groene kruiden &
kappertjes

parelgort met spinazie, crème van
topinamboer & saus van strandkrab

Garnalenkroketten (3 stuks)

Inktvis

op de graat gebakken
met peterselie & citroen

Gebakken schelvisfilet

peterseliemayonaise & citroen

met gerookte forel, zalmeitjes
& aardappelsalade

Hele dorade

Tartaar van tonijn

met komkommer, bottarga & wakamesalade

Ceviche zeebaars

in tigermilk van limoensap, gember
& bleekselderij
met garnituur van avocado & rode ui

Rauw gemarineerde noorse zalm
in citroen, selderij, bosui
& miso dressing

Ravioli’s

g
evuld met krab, grapefruit vinaigrette,
maanzaad & schuimige saus van krab

Romige soep van gerookte paling

garnituur van Opperdoes aardappel
& waterkers

Salade Niçoise

vers gesneden tonijn, haricots
verts, gekookt ei & zwarte olijf

Zalmforelfilet uit de oven

met witte kool gegaard in kerrie
& gepocheerd ei

Geroosterde bospeen

met olijventapenade, raapstelen
& sinaasappel
gerookte sprotjes + €3.00

OUR SPECIALS
Klassieke garnalencocktail

10,75

Hollandse garnalen met kropsla,
grapefruit & cocktailsaus

Langoustines

25,50

uit de oven met peterselie
& limoenolijfolie

Gebakken scheermessen

9,75

met groene kruiden, tomaat & knoflook

met saffraan risotto, gekookte kokkeltjes,
cresson & sereh

Bouchot mosselen 300 gram

in witte wijn & fijne groenten

Gamba’s

gepelde reuze gamba’s a la plancha
gebakken met peterselie & limoenolie

Op de graat gebakken tarbot 25,25

met roomboter, citroenthijm & peterselie

halve kreeft 19,50
hele kreeft 37,50

lauwwarme kreeft met spinazie,
amandelschaafsel & Hollandaise saus

Sea Food plateau
UK 176
Gerookte zalm, krabpoten,
gemarineerde scampi’s, krabsalade,
een vissoepje & visconserven pp 14,95

SIDE DISHES
friet - salade - groente - brood

(vanaf 2 personen te bestellen)

Koud gemarineerde gepofte bieten
met dragoncrème, burrata & bramen


Roodbaarsfilet van de plancha

NEEM HET LEVEN
MET EEN KORRELTJE ZOUT,
EEN HALVE KREEFT
EN EEN VOLLE CHARDONNAY

3,50

DESSERTS 7,50
Hard wener taartje


gevuld met kaneelcrème, appel/citroen compôte
& merengue

Chocomousse

gebrande noten met caramel & slagroom

