LUNCHKAART
Dagelijks vanaf 11.30 uur tot 16.00 uur

Maaltijdsalades

Gebak (vanaf 10.00 uur)
Appelgebak met slagroom 3,25

Warme geitenkaassalade 14,00

Yellow Velvet taart 4,75

Met honing gegratineerde geitenkaas, geserveerd op vruchten-

Warme Brusselse wafel met cranberrycompote en slagroom 4,75

notenbrood en een salade met truffeldressing, druiven en noten

½ Warme Brusselse wafel geserveerd als bovenstaand 3,25

Burrata Panzanella 11,00

Borrelhapjes

Italiaanse broodsalade met burrata, tomaat, olijven, rode ui,

Groene Anchoa olijven ingelegd met ansjovis 3,75

knoflookcroutons en basilicumdressing

Cheese tortillachips (koud) met crème fraîche en huisgemaakte salsa 4,75
5Ambachtelijke kroketjes van Waddengarnalen met Dijonmayo 8,75
Vegan ballen van kokoscurry 8,00
geserveerd met kokoslimoensaus en seroendeng (8st)
Bitterballen ‘de Bourgondiër ’ (8st) 7,50
Gefrituurde Spaanse inktvisringen met aïoli 8,25
Zoete aardappel frites met sriracha mayonaise 5,25

Broodjes
Brood met smeersels 7,00
Pesto, tomatentapenade en aïoli

Zalmsalade met landbrood 11,50
Gerookte zalmsalade met rucola en ei

Broodje pulled jackfruit (vega) 7,50
Gesmoorde jackfruit in BBQ-saus
met frisse coleslaw, cashewnoten en pitabrood
Landbrood jong belegen kaas 6,75
Met huisgemaakte spread, rode ui, rucola, ei,
komkommer en mosterddressing

Landbrood gegrilde groenten 8,00
Gegrilde groenten uit de oven met o.a. tomatentapenade,
paprika, zoete aardappel, courgette, aubergine en geraspte kaas

Landbrood gegrilde beenham 7,00
Met rode ui, rucola, cranberries en honing-mosterddressing

Soepen
Pomodorisoep - Soep van gepureerde pomodori tomaten.
Geserveerd met pesto en brood 7,50
Marlijn’s vissoep - Goed gevulde maaltijdsoep met verschillende
visfilets, gamba’s, mosselen, Hollandse garnalen en zeekraal.
Geserveerd met brood en rouille 14,25

Poke Bowls
Salade met o.a. sushirijst, avocado, mango, edamame, komkommer en
asperges geserveerd met soja-sesam dressing
Vega Bowl geserveerd als bovenstaand 12,50
Spicy Tuna Bowl tonijn aangemaakt met sriracha en shichimi kruiden 16,50
Beef Poke Bowl dikke lende gemarineerd met miso 16,50

Oosterse salade buikspek 13,00
Salade met o.a. edamame, rettich, asperges, gebakken ui met
honing-mosterddressing en afgelakt buikspek

Warme gerechten
Catch of the day
Zie onze Vandaag naast de kaart of vraag de bediening
Spaghetti di Mare 22,50
Spaghetti met gamba`s, mosselen, coquilles, knoflook, zeekraal
en verse kruiden. Geserveerd met brood en Parmezaanse kaas

Gamba con Jamon 17,50
Acht gamba`s gewikkeld in prosciutto.
Gebakken in knoflook en zeekraal. Geserveerd met brood en aïoli

Camembert uit de oven voor 2 personen 9,50
Met knoflook, tomaat, honing, rozemarijn en brood

Shakshuka gegrilde groenten 11,00
Turks ovengerecht met ei (baveux), mild pittige tomatensaus, harissa,
gegrilde groenten. Geserveerd met landbrood en boter

Shakshuka sucuk (Turkse knoflookworst) 12,50
Turks ovengerecht met ei (baveux), mild pittige tomatensaus,

harissa en sucuk. Geserveerd met landbrood en boter

Wij variëren met onze gerechten
Kijk gerust op onze Vandaag naast de kaart
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Planken
Ortiz Bonito del Norte 10,00
Blikje witte tonijn op olijfolie met aïoli, olijven en brood

Ortiz sardientjes Antiqua 10,00
Blikje sardientjes geserveerd als bovenstaand

Visplank
Vanaf 2 personen 21,50 p.p.

Royaal visassortiment met o.a. een tonijncocktail,
mosselen, oesters, gamba’s, zalmsalade en Hollandse Nieuwe.
Geserveerd met bijpassende sausjes en brood

Antipasti plank Chef’s Choice vanaf 2 personen 15,50 p.p.
Assortiment charcuterie, kaas, vis en smeersels met brood

Kaasplank 4 soorten 10.50 | 6 soorten 14.50
Met noten, gedroogde zuidvruchten, perenstroop en brood

Oesters
Fines de Claires Oléron Frankrijk nr.3 vanaf 3 stuks, per stuk 2,75
Geserveerd met sjalotjesazijn, kruidenvinaigrette,
brood en gezouten boter

Seafood Special
Fruit de mer vanaf 2 pers. 44,50 p.p.
Minimaal 1 dag van te voren reserveren!
p.p. 3 oesters, ½ kreeft, Noordzeekrab, langoustines,
gamba’s, coquilles, mosselen en een tonijncocktail.
Geserveerd met dressing, sauzen en brood
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