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Borrelhapjes   (vanaf 16.00 uur) 
Tortillachips (koud) met chunky tomatensalsa 4,50 

Bitterballen ‘de Bourgondiër ’(8st)   7,00 

5 Ambachtelijke kroketjes van Wadden garnalen met Dijonmayonaise 8.50 

Gefrituurde Spaanse inktvisringen met aïoli    8,00 

Fried potato wedges met aïoli en chilisaus 5,00  
 

Planken   (vanaf 16.00 uur) 
Ortiz Bonito del Norte    9,50     aanrader als voorgerecht! 
Blikje witte tonijn op olijfolie met aïoli, olijven en brood. 

Ortiz sardientjes Antigua   9,50 

Blikje sardientjes  als bovenstaand! 

Charcuterie plank           12,50 

Verschillende soorten ambachtelijk vleeswaar geserveerd met 

cornichons, olijven, tomatentapenade en twee soorten brood 
 

 

 

Zeeplank met royaal  vis assortiment vanaf 

2 pers 19,75 p.p. 
met  makreelpaté , Hollandse garnalen,  

Huis gemarineerde zalm, gamba`s, mosselen, 

kokkels en oesters. Geserveerd met dressing, 

sausen en twee soorten brood 
 

 

Antipastiplank Chef’s  Choice  15.25  p.p. 
Assortiment charcuterie, kaas en smeersels met brood  
 

Kaasplank 4 soorten 10.00      6 soorten 14.00 

met noten, gedroogde zuidvruchten, vijgencompote en brood 

 

 
 

Voorgerechten 
 

Pomodorisoep – soep van gepureerde pomodori tomaten  

met pesto en brood       6,75 
 

 

Kokkels         350 gr.   12,75  

gestoofd in boter met knoflook, sjalot, lavas, koriander  

en een vleugje kerrie geserveerd met brood en kruidenboter 
 

Ceviche van gamba`s met avacado    12,50 

Gamba`s gegaard in een marinade van limoensap, rode ui, koriander, 

en rode peper. Geserveerd in een halve avocado met gemarineerde 

zalm en Yuzu yoghurt  
 

Roast Beef    10,00 

Carpaccio van rund met truffeldressing, sla, asperges en walnoten 
 

Oesters 
Fines de Claires Oléron nr.3 vanaf 3 stuks per stuk 2.75 

Geserveerd met  sjalotjesazijn, kruidenvinaigrette,  

brood en gezouten boter 
 

Maaltijd salades 
Salade schaal en schelpdieren        19,50 

Gebakken gamba’s, coquilles, mosselen, kokkels met een salade van 

komkommer, wakame, rode ui, tomaat met Oosterse sesamdressing,  

Geserveerd met brood en boter 
 

Warme geitenkaas salade     13,50 

met honing gegratineerde geitenkaas, geserveerd op vruchten 

notenbrood en een salade met truffeldressing, 

 druiven, noten en dadels 
 

 

Caesar salade 
In deze salade verwerken wij little gem, van de zelfpluktuin naast de branding. 

Met o.a. Parmezaanse kaas, gedroogde tomaatjes, ei, croûtons, olijven, 

kappertjes, en peper-roomdressing  11,50 
 

 

Als bovenstaand met gebraden kippendij   15,50 
 

Als bovenstaand met ansjovis en huis gemarineerde zalm 

Gemarineerd met grof zeezout,  gekneusde peper en waddenlimoncello 18.50 
 

 

 

Hoofdgerechten 
 

Thaise rode veganistische curry  17.50 
Mild pittige rode curry met bosui, paksoi, Chinese kool, broccoli, 

asperges. Geserveerd met Basmati rijst en Nanpya brood 
 

Catch of the day 
Zie onze Vandaag naast de kaart of vraag de bediening 
 

Zarzuela      25,50 
Catalaanse variant op Bouillabaisse met kabeljauw, kokkels, 

mosselen, coquilles en gamba`s in een weelderige jus van visbouillon 

met tomaatjes, paprika en kruiden.  

Geserveerd met brood, aïoli en plakjes bergspeck 
 

Spaghetti di Mare   21,50 

Spaghetti met coquilles, gamba`s, mosselen, kokkels, knoflook, verse 

kruiden, zeekraal en prei geserveerd met brood en Parmezaanse kaas 

Spaghetti a  la Beef pesto   18,50 

Spaghetti met malse beefreepjes van Uruguayaanse rund,  

pesto, rucola, rode ui en pijnboompitten 
 

Eilander lamsspecial   
Zie onze Vandaag naast de kaart of vraag de bediening  
 

Uruguayaanse Bavette steak ± 200 gram    24.50 

Met keuze uit pepersaus of Chimichurri ( zuid Amerikaanse pesto ) 

Geserveerd met een aardappel gerecht, paprika, sjalot en asperges 
 
 

Kindermenu’s  (gehele dag te bestellen) 
Poffertjes met poedersuiker  5,00 

Zak frites met fritessaus en ketchup 3,50 

Frites met appelmoes en naar keuze bitterballen, kip nuggets, 

frikandellen, kaassoufflé of calamaris  8,00 

Spaghetti bolognese (tomaten-gehaktsaus) en geraspte 

Pecorino 8,00 

Frites karaage  kipdijvlees in een krokant Japans tempurabeslag  

met frites en appelmoes   9,50 
 

Desserts z.o.z. 
 

 

                 Fruits de mer 

Minimaal 1 dag van te voren reserveren!! 

p.p. 3 oesters, ½ kreeft, kingcrab, langoustines, gamba’s, coquilles, 

kokkels, mosselen en Hollandse garnalen          vanaf 2 pers. 44,50 p.p. 

http://www.demarlijn.com/

