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

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

Hele dorade

op de graat gebakken met peterselie &
citroen

Sliptongen (2 stuks)

klasse a tong m
et groene kruiden
& kappertjes

Gebakken roodbaarsfliet
Gefrituurde Hollandse garnalen
met pikante mayonaise & citroen

TO SHARE 9,95

Toast paling (3 stuks)

met peterseliemayonaise & citroen

OUR SPECIALS

Inktvis

Geroosterde sardinefilets

Klassieke bouillabaisse

Gebakken Kibbeling

Garnalenkroketten (4 stuks)

Crostini’s gerookte forel (2 stuks)

Scheermessen

Halve kreeft 20,Hele kreeft 39,50

gebakken in tomaat-gemebersaus, parelcouscous & peterselie
ouderwets met remouladesaus & kruiden
met limoen & groene appel

Zacht gekookte eitjes

met zalm kaviaar, kervel & creme fraiche

met gestoofde sla, saus van gezouten
citroen & postelein

met citroen & gefrituurde peterselie

gebakken met knoflook & tomaat

14,95

met rouille, tomaat, gekonfijte aardappel
& gebakken witvis

lauwwarme kreeft met spinazie,
amandelschaafsel & hollandaise saus

Tartaar van tonijn

Langoustines

Ceviche van zalm

Hele schol (300/400 gram)

met komkommer, bottarga & wakamesalade
met radijs, gember, spaanse peper, little
gem & bleekselderij

Guacamole met Hollandse garnalen

ijsbergsla, grapefruit & bruinbroodkruim

Salade van gemengde tomaten

burrata, zwarte olijf, krokant filodeeg
& rode ui

Mosselen

gekookt met selderij, witte wijn &
schuimige saus van pastis

Gebakken argentijnse gamba`s

met rode peper, uitje & peterselie

Saffraanrisotto met schelpdieren

verschillende schelpdieren met doperwten &
saus van strandkrabben

SIDE DISHES 3,95

27,50

uit de oven met peterselie
& limoenolijfolie

dagprijs

franse frieten

in roomboter gebakken met citroen &
bladpeterselie

In pickle gemarineerde makreelfilet
met salade van venkel en dille, yuzu
dressing & wakamecreme

met gestoofde groene asperges, aardappelpuree & saus van spinazie

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

zak brood met groene kruidendip
geroosterde seizoensgroenten
salade van spinazie, gekookt eitje,
amandel en mosterd

(vanaf 2 personen te bestellen)

Ravioli’s

gevuld met garnalen, rauwe salade van
peultjes, saus van schaaldieren & creme
fraiche

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

DESSERTS 7,95
Chocomousse

gebrande noten met caramel & slagroom

In limoncello gemarineerd rood fruit
met koud geslagen sabayon & crumble

