Voorgerechten
Brood met huisgemaakte kruidenboter, aioli
en tapenade

€

5,00

Soepen geserveerd met stokbrood:
- vissoep met veel vis en garnituur van garnalen en lenteui
- tomatensoep met garnituur van kaas-kruidenboter-room
- soep van de dag met bijpassend garnituur

€
€
€

6,75
5,75
5,75

Koude vis geserveerd met toast en boter:
- gerookte paling
- gerookte noorse zalm

€ 11,50
€ 9,75

Gebakken gamba’s met stokbrood

€ 10,75

Meloen met ham

€

Rundercarpaccio gegarneerd met pijnboompitten,
oude kaas en balsamicodressing

€ 10,50

9,50

Tapas voorgerecht voor 2 personen:
zalm – soep – gamba’s – carpaccio–
brood – olijven – meloen met ham

€ 22,50

Tip: voor speciale aanbiedingen vraag onze medewerkers
of kijk op het aanbiedingenbord.
Heeft u vragen over allergenen informeer er naar bij onze
medewerkers.

Hoofdgerechten
Visspecialiteiten
Hele schol gebakken in boter :
- naturel met huisgemaakte remouladesaus
met een garnituur van garnalen, spek en ui

€ 19,00
€ 21,75

Gebakken kabeljauw met een heerlijke zachte mosterdsaus

€ 19,50

Gamba’s in kruidenboter met knoflook gebakken,
afgeblust met witte wijn

€ 20,50

Vismix van zalm-kabeljauw-slibtong met eigen gemaakte
mosterdsaus en smaakvolle remouladesaus

€ 22,50

Drie gebakken slibtongetjes met verse huisgemaakte
remouladesaus

€ 21,50

Vis/vlees van de dag (zie aanbieding bord)

Deze gerechten worden geserveerd met:
gebakken aardappelen, frites, salade en groente

Hoofdgerechten

Vleesspecialiteiten van de grill
Entre-côte Jacques met een garnituur van spek,
ui, paprika en champignons, afgeblust met cognac € 22,50
Spareribs uit de oven met knoflooksaus

€ 19,75

Malse tournedos met een saus naar keuze:
- pepersaus
- stroganoffsaus

€ 26,50

Gegrilde kipfilet, gevuld met friese nagelkaas en
Schwarzwalderham

€ 19,50

Vleesschotel voor de grote eter; bestaande uit
een mix van bief, kipfilet, varkenshaas, spare-ribs
met knoflooksaus en pepersaus

€ 23,50

Medaillons van varkenshaas gegarneerd met
gebakken knoflookchampignons

€ 19,75

Deze gerechten worden geserveerd met:
gebakken aardappelen, frites, salade en groente

Specials

Tapas schotel voor 2 personen:
Varkenshaas met pepersaus – kippeboutjesbief teriyaki – zalm – gamba’s – vis van de dag

geserveerd met gebakken aardappelen,
frites en sla

€ 45,00

Maaltijdsalade Kip met:
Kip,stokbrood, 3 soorten sla, zontomaat, spekjes, pijnboompitten, komkommer enz

€ 15,00

Maaltijdsalade Tonijn met:
Tonijn, stokbrood, 3 soorten sla, olijven, rode ui, paprika enz.

€ 15,00

Vegetarische gerechten
Tortellini-schotel met groenten, pesto en kaas

€ 18,00

Envelop van bladerdeeg gevuld met spinazie,
geserveerd met een gepofte aardappel

€ 18,00

Deze gerechten worden geserveerd met:
frites, salade en groente

Kindergerechten
(tot 12 jaar)

Kip spareribs
Visfilet
Spare ribs
Schnitzel
Deze gerechten worden geserveerd met:
frites, gebakken aardappelen, appelmoes en sla

€
€
€
€

9,50
9,50
9,50
9,50

