BORREL
Padron pepers 3,50
Olijven 3,50
bitterballen van kreeft 8,50
met mosterdmayonaise 		
Wasabi nootjes 3,50
Brood met dragonboter 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 17,95

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 6,95
Melba toastjes paling (3 stuks)

TO SHARE 9,95

citroen & peterselie

2 Gerookte forelfilets

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 gepofte paprika, basilicumpesto
& ansjovis
met roomkaas, pittige ananas
& bosui
met tartaar van zalm, quacamole,
rode peper & bosui

Sliptongen (2 stuks)

klasse a tong m
et groene kruiden
& kappertjes
gekookt in pernod, groene kruiden
& fijne groente

Garnalenkroketten (3 stuks)

Inktvis

op de graat gebakken
met peterselie & citroen

Kokkels

peterseliemayonaise & citroen

met groene appel, dillemayonaise & toast

Hele dorade

Tartaar van tonijn

met komkommer, bottarga & wakamesalade

Ceviche zeebaars

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

Kreeftenbisque

met gestoofde garnalen, venkel
& serehroom

Zacht gekookte eitjes

m
et gravad lax (ingelegde zalm), limoenmayonaise, salade romaine & krieltjes
(ook vegetarisch)

Corvinafilet

in notenolie gemarineerd, met groene
asperges, walnootkruim, roomkaas
& sinaasappeldressing

Ravioli

gevuld met scampi, saus van schaaldieren,
yoghurt & kool atjar

Octopus

gegaard in rode wijn en specerijen, aardappelmousseline met citroen, spinazie
& eigen jus

OUR SPECIALS
halve kreeft
hele kreeft

19,50
37,50

lauwwarme kreeft met spinazie,
amandelschaafsel & hollandaise saus

Hele rode mul

17,95

gebakken in roomboter, citroen en thijm,
geserveerd met een venkelsalade, granaatappel & amandel

Scheermessen

9,75

Langoustines

25,50

Gebakken albacore tonijn

met saffraanrisotto, salade van peultjes
& romige saus van citroengras

Roodbaarsfilet

in roomboter gebakken, penne pasta met
schelpdieren, beur blanc & geroosterde
snijbiet

Gamba’s

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

gebakken met knoflook & tomaat
uit de oven met peterselie
& limoenolijfolie

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)

3,50

Gepofte bieten (koud)

in dragonolie gemarineerd, met mierikswortelcreme, burrata, blauwe bessen
& bronze venkel


Sardinefilets van de plancha

met “patatas brava”, basilicum
& saus van geroosterde paprika

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

DESSERTS 7,50
Harde wener taartje


gevuld met vanille creme, seizoensfruit
& gedroogde merengue

Chocomousse

gebrande noten met caramel & slagroom

