M ENU
VOORGERECHTEN

OM TE DELEN KOUD
Gemarineerde olijven

2,75

Vissoep met croutons, rouille en geraspte kaas

8,00

Brood met kruidenboter

3,50

Salade met warme geitenkaas, vijgen en compote van rode ui

8,50

Trio van zalm bereidingen met wasabi kroepoek en siso purper

9,50

Brood met tapenade, olijfolie,
aioli en zeezout

4,50

Plankje diverse gerookte
vissoorten met olijven

9,50

Plankje charcuterie, diverse
vleeswaren met olijven en
Amsterdams zuur

9,75

OESTERS

PST.

Oester met citroen

2,50

Oester met rode wijnazijn

2,75

Oester met sojasaus,
sesamzaad en bosui

3,25

Oester gegratineerd

4,00

OESTERS SERVEREN WIJ OP WAKAME

10,00

Carpaccio runder rib-eye met salade, oude kaas en truffeldressing

10,50

Hollandse garnalen met avocado, crème fraiche en kreeftmayonaise

11,50

HOOFDGERECHTEN
15,75

Portobello met aubergine, pompoen, noten en basilicumolie

16,00

Kaasfondue met fractoli, groene asperge, selderij en crostini
Rundersteak met gemengde groenten en paddenstoelensaus

160gr | 17,50
200gr | 21,00

Zeebaarsfilet met mosselen, wittewijnsaus en gemengde groenten

18,25

Wildstoof met geroosterde pompoen

18,75

Gegrilde coquilles met chorizotartaar, zwarte tagliatelle en tomatencoulis 20,50
Surf & Turf (rundersteak en halve kreeft)

OM TE DELEN WARM

3-GANGEN CHEF’S SPECIAL

Rundvleesbitterbal

1,00

Groentekroketje

1,35

Kaaskroketje

1,35

Chorizokroketje

1,45

Gambakroketje

1,50

Hollandse garnalenkroketje

1,65

Warm plateautje Gooise Meren
assortiment van bovenstaande
warme snackjes

7,75

Fish fritters met aioli
garnalen, zeeduivel, kabeljauw,
ansjovis, inktvis, mosseltjes

8,00

5,50

Zeeuwse mosselen gebakken in de
schelp geserveerd met crostini en aioli

8,75

Fish & chips met mayonaise en ketchup

10,75

Salade Atlantique,
proeverij van diverse koude vissoorten

14,50

Sliptongen (2st.) en groene salade

15,50

32,50

29,50

Ons 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.

KREEFTEN
DAGELIJKS VERSE AANVOER VAN “PONDS” KREEFTEN
Halve kreeft naturel

19,50

Halve kreeft gegratineerd

21,00

Hele kreeft naturel

31,00

Hele kreeft gegratineerd

33,50

PROEVERIJ ATLANTIQUE

KLEINE TREK
Visfrieten met mayo

Pittige gamba’s uit de oven met knoflookcrostini

(V.A. 2 PERS.)

2 gangen van diverse bereidingen van koude en warme vis p.p.

34,50

Met supplement halve kreeft, per proeverij, p.p.

42,50

GARNITUUR
Groene salade

3,00

Aardappelkroketjes

3,50

Friet met mayonaise

3,75

NAGERECHTEN

BURGERS
Falafelburger met cheddarkaas

14,25

EEN KLEINE SELECTIE NAGERECHTEN

Beefburger met oude kaas en truffelmayo

15,25

Parfait met Amarena kersen en een kletskop van munt

7,25

Wildzwijnburger met rode uien compote

15,50

Crème brûlée met vanille-ijs

7,50

Apfelstrüdel uit de oven met kaneelijs en slagroom

7,75

Moulleux van witte chocolade met pure chocolade-ijs

8,00

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

Heeft u een allergie? Meld het ons!

