
B i t e s    
 

om mee te beginnen  

Oesters, Zeeuwse creuse per stuk 3,00 

Oesters, Zeeuwse platte per stuk 4,00 

Grote gegrilde gamba, met tzatziki   per stuk 3,50 

Klein kopje kreeftensoep 3,50 

Huisgemaakte terrine met pickles   7,50 

 

Vis-shawarma, gekruide zeeduivel op platbrood  
met tahini, tomaat & rode ui, om te delen  18,50 

 
 
 

         F A V O R I T E S    
Kleine gerechtjes om meerdere van te bestellen om te delen  
of lekker voor je zelf. In verschillende gangen of allemaal tegelijk. 

We adviseren 2 à 3 gerechtjes per persoon prijs: 13,75 per stuk 

 
 

 

Brioche met huisgerookte zalm,   
gepocheerd ei & hollandaise 
Smoked salmon with poched egg & hollandaise 

 

Vitello Tonnatto, dungesneden kalfsvlees met 
tonijnmayonaise, kappertjes & ansjovis  
Thinly sliced beef with tuna mayonnaise & ansjovis 

 

Gegrilde inktvis met moestuinsalade  
Grilled squid with kitchen-garden salad  

 

Ceviche van zeebaars  
Ceviche from fresh seabass 

 

 
 
 

Bouillabaisse; vissoep met verse Noordzeevis, 
schaal- & schelpdieren, rouille & crouton  

Bouillabaisse with Noordzee-fish and shellfish, served  
with rouille & crouton  

  

Kokkels met knoflook, chili, peterselie    

Cockles with garlic & chili 

 

Thaise mossels met gele curry, koriander & chili 
Mussels in Thai curry, coriander & chili   

 

Bladerdeegtaartje met seizoensgroenten   
Home made tartelette of puff pastry with seasonal vegetables   

 
 
 

 
 
 

Ragout van cantharellen & doperwt  

Ragu from chanterelles and peas  
 

Zeebaars met botersaus & stampotje van groenlof  
Seabass with beurre blanc & green chicory  
 

Wilde eend met eigen jus & cassoulet     
Wild duck with gravy & cassoulet   

             

       F R U I T S  D E  M E R 

 

      koude & warme 
      schaal- en schelpdieren  

uit de buurt. 
        in delen geserveerd 

42,50 euro p.p. per 2 personen te bestellen 

 

       62,50 euro p.p 
 
 

 
 

   P A E L L A 

 
 

       met vis, schaal- en schelpdieren.  
        per 2 personen te bestellen 27,50 eu,p.p. 

 
 
 

 

 

C Ô T E  de B O E U F 
Heerlijke Hollandse hele Côte de Boeuff 
om te delen, met eigen jus & merg, 

                   sla & aardappeltjes  45,50 p.p. 
            (per twee personen  te bestellen) 

                                                                                 big steak to share  
 
 

 
 
 

        EUROPESE  KREEFT49,50 eu 

                                          Gegrilde kreeft met botersaus en  
                           citroen-risotto  
                 Grilled lobster with beurre blanc and lemon-risotto  

 
 

 

s i d e   d i s h e s   5 euro 
 

aardappelpuree     
 mashed potatoes 

 
 

Geroosterde bloemkool met tahini    
Roasted cauliflower with tahini 

 

 

Sperziebonen met sambal    
Green beans with sambal 

 

tomatensalade met basilicum   
tomato & basil salad    

 

 

Groene salade    
Green salad 

 


