ME NU
KLEINE TREK

12.00 - SLUIT

Visfrieten met mayo

VOORGERECHTEN

OM TE DELEN

5,50

Dozijn escargots met knoflookboter en croutons

Tosti caprese met
groene salade

6,25

Bietencarpaccio met appel, avocado, noten en
Hollandse geitenkaas

Tosti boerenkaas met beenham
en groene salade

6,50

Tartaar duo van gerookte paling en gerookte zalm
met zeewierkaviaar en mierikswortelcrème

Tosti zalm met kaas en
groene salade

6,75

Broodje gerookte zalm met
kruidenmayo

Carpaccio runder rib eye met Gooische pikantekaas,
sud ’n sol tomaatjes en truffeldressing
10,50
(supplement eendenlever 4,50)

7,25

Broodje tuna melt met
groene salade

Gegrilde coquille met Hollandse garnalen,
spinazie en rucola pesto

7,50

Broodje gerookte rib eye
met truffeldressing

7,75

Vissoep met croutons,
rouille en geraspte kaas

8,00

Taco’s met gamba’s, avocado,
gemengde salade en aioli

9,00

Fish & chips

11,25

Sliptong (2st.) en groene
salade

15,75

Beefburger met
Gooische pikantekaas en
truffelmayo

14,25

15,25

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

10,50

11,50

HOOFDGERECHTEN
VIS
Zalmforel uit de oven met limoen, rozemarijn en
gemengde groenten

17,50

Pietermanfilet met geroosterde little gem en aioli

19,50

Wilde gamba’s afgeblust met rode curry,
geserveerd met gegrilde aubergine en courgette

20,50

VLEES

12,75

KOUD
Gemarineerde olijven
Brood met kruidenboter
Plankje diverse gerookte
vissoorten met olijven
Plankje charcuterie, diverse
vleeswaren met olijven en
Amsterdams zuur
Plateau Hollandse kazen
van kaasspecialist Lecker
uit Bussum

2,75
3,75
9,50
9,75
10,50

WARM
Rundvleesbitterbal
Groentekroketje
Kaaskroketje
Chorizokroketje
Gambakroketje
Hollandse garnalenkroketje
Warm plateautje
Gooise Meren

pst. 1,00
pst. 1,35
pst. 1,35
pst. 1,45
pst. 1,50
pst. 1,65
7,75

assortiment van bovenstaande
warme snackjes

Gegrilde speenvarkenskotelet uit de rookoven
met risotto en groene asperge

18,50
24,50

VEGA

Tortellini met spinazie, basilicumolie,
groene asperge en ricotta

16,50

Portobello gevuld met avocado, noten,
Gooische pikantekaas en truffelolie

17,50

KREEFTEN

Fish fritters met aioli

8,00

garnalen, zeeduivel, kabeljauw, ansjovis,
inktvis, mosseltjes

OESTERS
Oester met citroen
Oester met rode wijnazijn
Oester met vodka en tomaat
Oester met sojasaus,
sesamzaad en bosui
Oester gegratineerd

pst. 2,50
pst. 2,75
pst. 3,25
pst. 3,50
pst. 4,50

OESTERS SERVEREN WIJ OP WAKAME

DAGELIJKS VERSE AANVOER VAN “PONDS” KREEFTEN

SALADES
Gerookte zalm met
kruidenmayo

9,00

Tournedos van weiderund met kruidenboter
en gemengde groenten
(supplement eendenlever 4,50)

BURGERS
Falafelburger met
cheddarkaas

8,50

GARNITUUR

Halve kreeft naturel

19,50

Halve kreeft gegratineerd

21,00

Hele kreeft naturel

31,00

Groene salade
Aardappelkroketjes
Friet met mayo

3,00
3,50
3,75

Hollandse garnalenkroketjes
en aioli

13,75

Hele kreeft gegratineerd

33,50

Gegrilde tonijn “albacore”
met wakame

NAGERECHTEN

15,00

Surf & Turf (tournedos en halve kreeft)

34,50

EEN KLEINE SELECTIE NAGERECHTEN

Atlantique, proeverij van
diverse koude vissoorten

15,75

3-GANGEN
CHEF’S SPECIAL

29,50

Dit wisselende 3-gangenmenu wordt
samengesteld met wat er vanuit de
markt wordt aangeboden aan de chef.
Uiteraard zijn deze gerechten ook los
van elkaar te bestellen, informeer
hiernaar bij onze bediening.

PROEVERIJ ATLANTIQUE
(v.a. 2 pers.)
2 gangen van diverse bereidingen van warme en
koude vis
p.p. 34,50
Met supplement halve kreeft, per proeverij,

Heeft u een allergie? Meld het ons!

p.p. 42,50

Tarte tatin van appel met
perensorbetijs

7,25

IJsmacaron met slagroom

7,50

Red velvet taartje met
frambozensorbetijs

7,75

Lavacake met Hollandse
aardbeien en vanille-ijs

8,00

