ME NU
LUNCH / KLEINE TREK

OM TE DELEN

OESTERS

Visfrieten met kerriemayonaise

5,50

Tosti caprese met groene
salade

KOUD
Portie gemarineerde olijven 		 2,75

GESERVEERD OP WAKAME
Oester met citroen
pst. 2,50

6,25

Portie Gooische pikante kaas met grove mosterd 		 3,25

Oester met rode wijnazijn

pst. 2,75

Tosti boerenkaas met beenham
en groene salade

6,50

Brood met kruidenboter 		 3,75

Tosti zalm met Gooische pikante
kaas en groene salade
6,75

Plankje charcuterie, diverse vleeswaren met olijven
en Amsterdams zuur
		9,75

Oester met sojasaus,
sesamzaad en bosui

pst. 3,50

Oester gegratineerd

pst. 4,50

Broodje gerookte zalm met
kruidenmayo

7,25

Broodje tuna melt met
groene salade

WARM
Rundvleesbitterbal

pst. 1,00

7,75

Groentekroketje

pst. 1,35

Vissoep met rouille, croutons
en geraspte kaas 		

8,00

Kaaskroketje

pst. 1,35

Halve kreeft naturel 		

21,50

Chorizokroketje

pst. 1,45

Halve kreeft gegratineerd 		

23,25

Hollandse garnalenkroketje

pst. 1,65

Hele kreeft naturel 		

36,00

Warm plateautje Gooise Meren 		 6,75

Hele kreeft gegratineerd 		

37,75

Fish fritters met aioli		 7,25

Surf & Turf
(entrecote en halve kreeft) 		

34,50

Vissoep met croutons, rouille
en geraspte kaas

8,00

Fish & chips

11,25

Sliptong (2st.) met groene salade 15,75

assortiment van bovenstaande warme snackjes

ATLANTIQUE BURGERS
Kikkererwtenburger met
halloumikaas

14,25

Beefburger met Gooische
pikante kaas en truffelmayo

15,25

Tonijnsteakburger met wakame 16,25

garnalenbeignet, zeeduiveltempura, kabeljauwbeignet,
ansjovisgebloemd, inktvis en mosseltjes

VOORGERECHTEN

10,00

ATLANTIQUE SPECIALS

Proeverij Atlantique (v.a. 2 pers.):
Diverse bereidingen van warme
en koude vis p.p. 		 34,50
Met supplement halve kreeft,
per proeverij, p.p.		

Mousse van gerookte zalm met zeekraal, viooltjes en
kroepoek van saffraan

ONZE BURGERS WORDEN
GESERVEERD OP BRIOCHE BOL MET
SALADE, FRIET EN MAYONAISE

Falafel met witte bonensalade en hummus geserveerd
met naanbrood

GARNITUUR

Gebakken coquilles met Zeeuwse mosselen en bouillon van
schaaldieren

Friet met mayonaise

MAALTIJDSALADES

Salade met pittige kerrie gamba’s met gekonfijte
komkommer en hangop

Aardappelkroketjes

Salade gerookte zalm met
wakame en kruidenmayo

13,75

Salade met Hollandse
garnalenkroketjes en aioli

14,75

Salade Atlantique, proeverij van
diverse koude vissoorten
16,75

HIGH TEA P.P.

17,50

Alleen op reservering
Een eeuwen oude Engelse traditie voor
een gezellige ontspannen middag met
familie, vrienden of collega’s.
Atlantique presenteert de High tea
lekkernijen op etagere’s met daarbij
een uitgebreid thee assortiment.
Deze is uit te breiden met onze Cava,
dan p.p. 23,50
Geen zin in thee dan behoort een
high wine ook tot de mogelijkheid,
informeer hiervoor bij onze bediening.

Carpaccio van gerookte ribeye met Gooische pikante kaas en
dressing van gepofte knoflook
(supplement eendenlever 4,50)

HOOFDGERECHTEN

21,00

Zeeuwse mosselen afgeblust met bier en geserveerd
met salade, knoflooksaus en cocktailsaus
Entrecote van weiderund met bearnaisesaus en
gemengde groenten
Schar op de graat in de oven gegaard met rozemarijn,
citroen en olijfolie geserveerd met salade
Confit de canard met gegrilde perzik en gemengde groenten
Zwaardvisfilet met rucolapesto en gemengde groenten
Warme quinoa salade met Hollandse geitenkaas,
noten, rode biet en zeekraal
Dagvangst met gemengde groenten

Heeft u een allergie? Meld het ons!

44,50

3,75

Groene salade

NAGERECHTEN
Churro’s met kaneelsuiker 		
IJscoupe Atlantique
met slagroom		

6,00
7,50

American pancakes met
amarena kersenijs 		

7,50

Appelcrumble taartje uit de
oven met boerenjongensijs 		

8,00

Cheesecake met champagnesorbetijs 		

8,00

Plateau Hollandse kazen met
vruchtencompote en toast van
kletzenbrood, samengesteld
met kaasspecialist Lecker
uit Bussum		

10,50

