
 KOUDE VOORGERECHTEN

Brood  3,95
met makreel dip en gezouten roomboter

Huisgerookte zalm  10,95
met mierikswortel en toast

Rundercarpaccio   9,95
geserveerd met truffelmayonaise, rucola, 
pijnboompitten en Parmezaanse kaas

Pata negra      8,95

Tataki van tonijn 11,95

geserveerd met wakame, sesamzaad en 
wasabimayonaise

Proeverij   12,95
huisgerookte zalm, Hollandse garnalen 
en gerookte paling

 WARME VOORGERECHTEN 

Coquilles  11,95

geserveerd met bataatcreme en pata negra olie

Gamba’s in knoflookolie  8,95

Hollandse garnalenkroketjes  8,95
3 stuks geserveerd met klassieke cocktailsaus

Vongole  9,95
bereid op Italiaanse wijze

Bent u met meerdere personen 

en heeft u liever een plateau met 

diverse voorgerechtjes?

Vraag onze medewerk(st)ers naar 

de mogelijkheden.

  SOEP  
geserveerd met brood 

Kreeftenbisque  12,95
geserveerd met cognacroom

Bouillabaisse  9,95
klassieke Franse vissoep geserveerd met rouille 

 SALADE

Salade Canadese kreeft
geserveerd met avocado-tomatensalsa
Halve kreeft  13,95
Hele kreeft  23,95

 SUSHI EN SASHIMI 

Crunchy Tempura  13,95
inside-out rol gevuld met tempura gamba 
en avocado

Double Salmon  14,95
inside-out rol met verse en gerookte zalm, okonomi, 
wasabicrunch en Japanse mayonaise 

Sashimi van tonijn en zalm  12,95
geserveerd met wakame

Onze sushi is ook verkrijgbaar in de winkel en te 
bestellen via Deliveroo.

 OESTERS

Fine de Claire nr. 2  2,95
uit Normandië, zacht van smaak

Zeeuwse Creuse nr. 2  2,95
uit Zeeland, zilte smaak met fruitachtige accenten



 HOOFDGERECHTEN

KREEFT
Gegrild of gekookt geserveerd met boter  23,95 
en spinazie, 400 gram 

VIS
Vangst van de dag dagprijs

Sliptongen  15,95
gebakken in roomboter en geserveerd met sla en friet

Zeewolffilet   17,95
geserveerd met bataatcreme, gewokte spinazie 
en hollandaisesaus

Gegrilde tonijn   18,95
geserveerd met spaghetti, Oosterse groenten en 
yakitorisaus

Kabeljauwfilet  16,95
geserveerd met aardappelmousseline, zuurkool en 
beurre blanc met spekjes

Zalmfilet  16,95
geserveerd met aardappelmousseline, 
gewokte groenten en wittewijnsaus

HELE VISSEN
prijzen zijn per 100 gram, geserveerd met sla en friet

Zeetong  +/- 400 gram  5,00

Dorade  +/- 500 gram  3,00

Zeebaars  +/- 500 gram  3,00

Griet  +/- 400 gram   4,00

Schol  +/- 400 gram  3,00

Grote vangst                                        dagprijs

VLEES
Hamburger  15,95
gegrild geserveerd op briochebrood met 
tomaat en bacon

Tournedos   17,95
geserveerd met ravioli met een vulling 
van spinazie

VEGA

Vraag onze medewerk(st)ers naar de mogelijkheden.

 NAGERECHTEN

Cre’me brûl ’ee van vanille  7,95

Dame blanche   5,95

Cafe Gourmand   5,95

Cheesecake  7,95
geserveerd met compote van rood fruit

 BIJGERECHTEN

Friet met mayonaise  3,50 

Groene salade  3,50 

Gewokte spinazie  4,50 

Groene groente  4,50

 Kindermenu

Voor de kids hebben we diverse mogelijkheden zoals 
kibbeling, calamari of kipfilet. Onze medewerk(st)ers 
vertellen u graag meer over het kindermenu.  

Wij werken met dagverse vis. Dagelijks krijgen wij 
vis, schaal- en schelpdieren uit alle delen van de 
wereld binnen. Of het nou uit Vigo in Spanje is of 
ons eigen Scheveningen, kwaliteit staat voorop. 

Heeft u een speciale wens? 
Naast onze vangst van de dag kunt u ook andere 
vis- en kreeftensoorten reserveren. Vraag onze 
medewerk(st)ers naar de mogelijkheden. 


