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

Sea Food plateau

DRANKEN
Jus d’orange 3,50

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

perensap 3,50
mimosa 9,50

Jus d’orange met champagne

(vanaf 2 personen te bestellen)

TO SHARE 17,95
Hele dorade

op de graat gebakken
met peterselie & citroen

Sliptongen (2 stuks)

Klasse A tong m
et groene kruiden
& kappertjes 		

Koude halve kreeft

mayonaise & kropsla

TO SHARE 9,95

sterk in

Tartaar van tonijn

komkommer, bottarga & wakamesalade

drank

Gebakken scheermessen

&
verhalen

met groene kruiden, tomaat & knoflook

Ceviche van dungesneden corvina

+ 2 euro

Mosselen (halve kilo)

gekookt in witte wijn, met groentes
& fijne groene kruiden

Groene viscurry

met gamba’s, gele rijst, paksoi & kroepoek

SIDE DISHES 3,50

met geroosterde mais, koriander, rode ui
& avocado

Dumplings (5 stuks)

gevuld met scampi, limoen & bieslook
met een saus van kerrie
& zoetzure rode kool

LUNCH

12 uurtje

-gerookte zalm
-garnalenkroket
-vissoepje
-krabsalade

Salade van rauwe spinazie
12,75

LUNCH SPECIALS 9,95
Bagel

m
et roomkaas & gerookte zalm

Oeuf Benedict op briochebrood

met spinazie, Hollandaisesaus			
& gerookte zalm

Brood met krabsalade

met een gekookt eitje, mosterddressing
& amandel

franse frieten
salade van rauwe spinazie
met een gekookt eitje,
mosterddressing & amandel

Toast paling (4 stuks)

peterseliemayonaise & citroen

Inktvis

gebakken met tomaten-gembersaus

Gebakken kibbeling

ouderwets met remouladesaus & kruiden

gestoofde gele bieten met bosui &
groene kruiden
zak brood met groene kruidendip

grapefruit, kropsla & rode ui

Brioche

met guacamole,rode peper en maÏs

Holtkamp garnalenkroketten (4 stuks)
met brood en mosterdmayonaise

Romige soep van strandkrabbetjes

met gebakken witvis, geknofijte aardappel
& prei

‘Graved Lachs’

gemarineerde zalm met dille, cognac,
bieslook dip & blini’s

DESSERTS 7,50
Harde wener taartje


gevuld met vanille creme, seizoensfruit
& gedroogde merengue

Chocomousse

gebrande noten met caramel & slagroom

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
Rilette van zalm

peterseliemayonaise & citroen

Krokante mosselen

met citroen en kappertjesmayonaise

Inktvis

gebakken met tomaten-gembersaus

Gebakken kibbeling

ouderwets met remouladesaus & kruiden

Gekookte ongepelde steurgarnalen
met pittige cocktailsaus

Bruschetta to share
3 stuks voor 6,75

met pikante krab, grapefruit
& waterkers
met tzatziki& zoetzure komkommer
met tartaar van zalm, quacamole,
rode peper & bosui

Sliptongen (2 stuks)

klasse a tong m
et groene kruiden
& kappertjes
gekookt in witte wijn, met groentes
& fijne groene kruiden

TO SHARE 9,95

OUR SPECIALS

Garnalenkroketten (3 stuks)
citroen & peterselie

op de graat gebakken
met peterselie & citroen

Mosselen (halve kilo)

cornichons, crÈme fraÎche & toast

Melba toastjes paling (3 stuks)

Hele dorade

Tartaar van tonijn

met komkommer, bottarga & wakamesalade

Ceviche van dungesneden corvina

met geroosterde mais, koriander, rode ui
& avocado

‘Graved Lachs’

gemarineerde zalm met dille, cognac,
bieslook dip & blini’s

Dumplings (5 stuks)

gevuld met scampi, limoen & bieslook
met een saus van kerrie
& zoetzure rode kool

Romige soep van strandkrabbetjes

met gebakken witvis, gekonfijte aardappel
& prei

Geroosterde makreelfilet

met salade van lauwwarme parelcouscous,
een salsa van paprika en groene peper
& saus van sereh

Gepofte bataat (zoete aardappel)

met feta kaas, koriander, huisgemaakte
sambal & sla harten

Scheermessen

Halve kreeft
Hele kreeft

19,50
37,50

lauwwarme kreeft met spinazie,
amandelschaafsel & hollandaise saus

Zeetong

dagprijs

in roomboter gebakken met citroen
& peterselie (ongeveer 400 gram)

Tarbotfilet

dagprijs

Langoustines

25,50

Groene viscurry

met gamba’s, gele rijst, paksoi & kroepoek

Gebakken kabeljauwfilet

met knolselderij, spinazie,
aardappelkaantjes & saus van citroentijm

SIDE DISHES 3,50

met aardappelpuree, paddestoelen
& sherrysaus
uit de oven met peterselie
& limoenolijfolie

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

franse frieten
salade van rauwe spinazie
met een gekookt eitje,
mosterddressing & amandel
gestoofde gele bieten met bosui &
groene kruiden
zak brood met groene kruidendip

(vanaf 2 personen te bestellen)

gebakken met knoflook & tomaat

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

