DINERKAART

VOOR
Broodplank / 8,50
Pain de mer, kruidenboter, aioli & bruschetta
Rundercarpaccio / 10,50
				
Parmigiano reggiano, truffelmayonaise, rucola, 		
					
pijnboompitjes & uitgebakken spekjes
Beef tataki / 8,75
Bosui, wakame, okonomiyaki & sesam
Tomaten-paprika soupalicous / 9,50
Steun de voedselbank: voor elke verkochte soep gaat er 1 naar de voedselbank
Vissoep de Zélande / 11,50
Noordzeevis, schelpen, brood & kruidenboter
Limoen & gamba salade / 11,50
Basilicum, koriander, munt & amandelen
Gerookte wilde Sockeye zalm & tonijn / 12,50
Avocado, rode paprika, rucola, pijnboompitjes & wasabi
Italiaanse burrata / 8,75
Cherry tomaatjes, citroen, balsamico & uienjam

Sushi (per 8 stuks)
Rainbow roll / 12,50
Zalm, tonijn, avocado, komkommer, surimi, rijst, whiskeymayonaise, sriracha & dille
Surf & turf roll / 12,50
Crunchy gamba, avocado, rijst, okonomiyaki, bosui & truffelmayonaise
Fishermans roll / 12,50
Noordzeevis, komkommer, rijst, katsuo boshi, ecrevisse, dille & whiskeymayonaise
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HOOFD
Irish beef burger / 18,50
Tomaat, pickles, cheddar, huisgemaakte burgersaus, uienjam, salade & frites
Thai saté / 17,50
Nasibal, satésaus, cassave, seroendeng, salade & frites
Bavette van Argentijns weiderund / 22,50
Groene asperges, wortel, courgette & frites
Ossenhaas / 29,50
Groene asperges, wortel, courgette & frites
Josper spareribs / 23,50
Spareribsaus, salade & frites
Paella del Noordzee / 21,50
Noordzeevis, schelpen, gamba’s, rijst, knoflook & saffraan
Zalm & romige tagliatelle / 17,50
Spinazie, cherry tomaten, & pijnboompitjes
Op de huid gebakken kabeljauw / 20,50
Groene asperges, wortel, paprika, tomaat & frites
Vegan taco’s / 18,50
Chili sin carne, avocado, nacho’s, mais, salade & zoete aardappelfrites
Vega rendang / 17,75
Jackfruit, rijst, atjar, gebakken uitjes, komkommer & koriander
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NA

Omelette siberienne / 8,50
Bretonse koek, vanille bourbon roomijs, gebrande merenque, slagroom & citroen coulis
Frambozen ijsmacaron / 8,50
Frambozen macaron, vanille ijs, slagroom en coulis van rood fruit
Melting chocolate ball / 14,50
Voor je neus smeltende pure chocolade bal, sinaasappelgelei, melkchocolademousse
& warme chocolade saus (voor 2 personen)
Kaasplank / 11,50
Selectie kazen uit het buitenland en de regio
Dame blanche / 7,50
Chocolade ijs, vanille ijs & warme chocolade saus
Specialty coffee / 7,75
Keuze uit Irish, Italian, Spanish, French of Gorsje(ABC-formule)

Wat is er lekkerder dan een diner afsluiten met een
lekker kopje koffie of thee. Gelukkig serveren wij de
koffie van Pelican Rouge, een van de leiders in de
koffiewereld voor koffiespecialiteiten en het branden
van de hoogste kwaliteit. Op onze La Marzocco zetten
wij met liefde een van onze specialty coffees of een
cappuccino. Liever thee? Probeer dan onze verse of
losse theeën.

Gorsje specialiteit

Vegetarisch
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