LUNCHKAART
Dagelijks vanaf 11.30 uur tot 16.00 uur

Gebak (vanaf 10.00 uur)
Appelgebak met slagroom
Cheesecake New York style met rood fruit
Warme Brusselse wafel met cranberrycompote en slagroom
½ Warme Brusselse wafel geserveerd als bovenstaand

Borrelhapjes
Cheese tortillachips (koud) met crème fraîche en huisgemaakte salsa
5Ambachtelijke kroketjes van Waddengarnalen met Dijonmayo
Vegan ballen van kokoscurry (8st)
geserveerd met korianderlimoensaus en seroendeng
Bitterballen ‘de Bourgondiër ’ (8st)
Gefrituurde Spaanse inktvisringen met aïoli
Aardappel wedges met aïoli en chilisaus

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

Warme gerechten
Catch of the day
Zie onze Vandaag naast de kaart of vraag de bediening
Gamba a la plancha
Twaalf gamba`s (easy peal) gebakken in knoflook, zeekraal en
citroenboter. Geserveerd met brood en aïoli

Spaghetti di Mare
Spaghetti met gamba`s, mosselen, coquilles, knoflook, zeekraal
en verse kruiden. Geserveerd met brood en Parmezaanse kaas

Visstoofpot
Stoofpot met verschillende visfilets, gamba`s en mosselen, broccoli,
zoete aardappel, paprika gestoofd in room en saffraan

Thaise groene veganistische curry
Mild pittige groene curry met bosui, paksoi,
koriander, Chinese kool, broccoli & asperges.
Geserveerd met Basmati rijst & naanbrood

Camembert uit de oven
Met knoflook, tomaat, honing, rozemarijn en brood

Shakshuka veganistische feta

Geserveerd met brood en rouille

Turks ovengerecht met mild pittige tomatensaus, harissa,

Broodjes

olijven en walnoten. Geserveerd met landbrood en olijfolie

Brood met smeersels
Pesto, tomatentapenade en aïoli

Zalmwrap
Gerookte zalm, roomkaas, komkommer, wakame,
edamame, radijs en pijnboompitten

Landbrood pulled jackfruit (vegan)
Gesmoorde jackfruit in kerrie met hazelnootcrumble,
ananas en korianderlimoensaus
Flaguette jong belegen kaas
Met huisgemaakte spread, rode ui, rucola, ei,
Komkommer en mosterddressing
Landbrood pulled beef
Langzaam gegaard rundvlees met jalapenos, bosui en seroendeng

Shakshuka sucuk (Turkse knoflookworst)

Planken
Ortiz Bonito del Norte
Blikje witte tonijn op olijfolie met aïoli, olijven en brood

Ortiz sardientjes Antiqua
Blikje sardientjes geserveerd als bovenstaand

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

Visplank
Vanaf 2 personen

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

Kaasplank 4 soorten | 6 soorten

Turks ovengerecht met ei (baveux), mild pittige tomatensaus,

Met noten, gedroogde zuidvruchten, appelstroop en brood

harissa en sucuk. Geserveerd met landbrood en boter

Oesters

Maaltijdsalades
Warme geitenkaassalade
Met honing gegratineerde geitenkaas, geserveerd op vruchtennotenbrood en een salade met truffeldressing, druiven en noten

Garnalensalade
Gemengde salade met o.a. Hollandse garnalen, komkommer, tomaat,
asperges, rode ui en ei, cocktailsaus en croutons.

Kindergerechten z.o.z.

www.demarlijn.com | 0519 531397 | paviljoen@demarlijn.com

Fines de Claires Oléron Frankrijk nr.3 vanaf 3 stuks
Geserveerd met sjalotjesazijn, kruidenvinaigrette,
brood en gezouten boter

Specials
Onderstaande gerechten staan op de achterzijde
volledig beschreven
Te reserveren vanaf 2 pers. & minimaal 1 dag van te voren!

Fruit de mer
Piatto di pesce
Braziliaanse steak

