17:00 uur - 22:00 uur
Geserveerd met friet, homemade mayo, seizoensgroente uit
de houtskooloven en een groene salade.
Served with chips, homemade mayo, vegetables out of the
charcoal oven and a green salad.
Vis van de dag				
Catch of the day

dagprijs

Regenboogforel en papillote/al cartoccio met voorjaarsgroente, dille en citroenboter		
16,00
Trout en papillote with seasonal vegetables, dill
en lemonbutter
Gamba’s, ongepeld, 300 gr., gebakken met
knoflook en een pepertje, geserveerd
met yoghurtsaus				
19,00
Prawns, unpeeled, 300 gr., baked with garlic and red hot
chili pepers, served with yoghurt sauce
Grote garnalen met kreeftensaus, 5 stuks 25,75
Big shrimps, partly peeled served with lobster sauce,
5 pieces
Dorade in zoutkorst uit de houtskooloven 27,00
Sea bream in a salt crust out of the charcoal oven
Halve kreeft ± 250 gr., uit de houtskooloven 15,50
Half lobster ± 250 gr., out of the charcoal oven

17:00 uur - 22:00 uur
Klipvis, gezouten en gedroogde kabeljauw.
Salted and dried cod fish.
Bruschette met klipvis (baccalà mantecato),
klassieke Venetiaanse bereiding		
1,95
Bruschette with cod (baccalà mantecato),
classic Venetian preparation
Kroketten van klipvis
geserveerd met knoflooksaus, 3 stuks
7,95
Croquettes made of cod served with garlic sauce
3 pieces
Klipvis met aardappel, uien, olijven, kappertjes,
tomaat en ansjovis uit de houtskooloven
13,95
Cod with potatoes, onions, olives, capers, tomatoes
and anchovies from the charcoaloven
Klipvis van de bakplaat met mosselen in
gekruide tomatensaus, geserveerd met friet,
homemade mayo, gegrilde seizoengroente met
groene salade				
19,95
Cod baked with mussels in spicy tomatosauce served
with chips, homemade mayo, grilled vegetables and a
green salad

Fritto Misto; gefrituurde vis, schaal- en schelpdieren
geserveerd met knoflooksaus		
19,00
Fritto Misto; fried fish and seafood served
with garlic sauce

Wisselend aanbod van diverse koud geserveerde
specialiteiten van verse vis, schaal- en
schelpdieren. Geserveerd op ijs.
Om te delen met 2 - 4 personen		
45,50
Various cold served specialities of fish and shellfish.
Served on ice. To share with 2 - 4 persons
Wijn/ wine
Champagne kan altijd: Deutz of Fallet Grand Cru,
finesse-stijlvol-feest!
Le Fornaca Lugana DOC, tropisch fruit - elegant
- crispy finale

Kreeft, gamba’s, coquilles, schelpdieren, vis, zeegroente, knoflooksaus en salsa verde
Om te delen met 2 - 4 personen		
118,00

Lobster, prawns, scallops, shellfish, fish, sea vegetables,
garlic saus and salsa verde
To share with 2 - 4 persons			
118,00

