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!

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

TO SHARE 9,95

Toast paling (3 stuks)

met peterseliemayonaise & citroen

Inktvisjes

gebakken in knoflook, groene kruiden,
bosui & limoen

Gebakken Kibbeling

ouderwets met remouladesaus & kruiden

Parten avocado

met gemarineerde zalm & granaatappel

Bruschetta ‘s
2,50 per stuk

met antiboise, ansjovis
& zwarte olijf
met roomkaas, zoetzure pompoen
& kervel
met gerookte zalm, crème fraîche
& bosui

Sliptongen (2 stuks)

klasse a tong m
et groene kruiden
& kappertjes
risotto, saus van ‘noilly prat’
& geroosterde prei

met spekbokking (warm gerookte haring),
kropsla & walnoten

met kappertjesmayonaise & citroen

op de graat gebakken
met peterselie & citroen

Geroosterde zeebaars

Waldorfsalade

Spiering

Hele dorade

“Brandade”

mousse van witvis, aardappel & knoflook,
met roze garnalen, radijs & prei-olie

Garnalenkroketten (4

stuks)

met citroen & gefrituurde peterselie

Scheermessen

gebakken met knoflook & tomaat

Tartaar van tonijn

met komkommer, bottarga & wakamesalade

OUR SPECIALS
Klassieke bouillabaise

14,95

met rouille, tomaat, gekonfijte aardappel
& gebakken witvis

Halve kreeft
Hele kreeft

20,39,50

Langoustines

27,50

Gebakken argentijnse gamba`s

met rode peper, uitje & peterselie

Aardappeltortilla

met rode uienconfit, paddestoelen
& groene kruidensalade

SIDE DISHES 3,95

lauwwarme kreeft met spinazie,
amandelschaafsel & hollandaise saus
uit de oven met peterselie
& limoenolijfolie

franse frieten

Ceviche van zeebaars

met avocado, spaanse peper & rode ui

zak brood met groene kruidendip

Pasteitje

gevuld met hollandse garnalenragoût,
dille & citroen

Meiknol ”tel aviv style”

met hummus, schapenkaas, zwarte sesam
& tuinkers

Hele rode mul

gebakken met rozemarijn & citroen

Octopus

gegaard in rode wijn, specerijen,
sinaasappel met crème van suikermais,
krieltjes & eigen jus

Sea Food plateau
UK 176
Gerookte zalm, krabpoten,
gemarineerde scampi’s, krabsalade,
een vissoepje & visconserven pp 16,50

geroosterde seizoensgroenten
salade van little gem, gewelde
abrikozen & noten

(vanaf 2 personen te bestellen)

Kokkels

in ‘pernod’ gekookt met groene kruiden,
pesto & groentes

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

DESSERTS 7,95
Chocomousse

gebrande noten met caramel & slagroom

Taartje

gevuld met mousse van cheesecake,
koekkruimels & perencompote

