Bezorgkaart
Borrelhapjes

Warme gerechten

5Ambachtelijke kroketjes van Waddengarnalen met Dijonmayo 8,75

Skrei papillot (winter kabeljauw) 21,50

Veganistische kokoscurryballen (8st) 8,00

Gestoofde winter kabeljauw uit de oven met paksoi, kool, zeekraal,

met seroendeng en een saus van kokos,

paprika, tomaat en teriyaki. Geserveerd met Basmati rijst

limoen en koriander

Gegratineerde coquille & gamba`s 23,50

Bitterballen ‘de Bourgondiër ’ (8st) 7,75

Coquilles & gamba`s gegratineerd met kruidenboter, panko en

Gefrituurde Spaanse inktvisringen met aïoli 8,25

Parmezaan. Geserveerd met brood en salade met truffeldressing

Zoete aardappel frites met srirachamayonaise 5,25

Short-rib 21,00

Borrelplank

Langzaam gegaarde kalfsshort-rib op Mediterrane wijze .
vanaf 2 personen 19,50 p.p.

Geserveerd met coleslaw & zoete aardappelfriet

Borrelplank met warme hapjes

Lamscurry 21,00

Gevulde champignons, gamba`s met spek, kruidige

Curry op basis van grof gemalen gehakt van Schiermonnikoger

aardappel wedges, kipvleugels, spareribs met

lamsvlees, courgette, zoete paprika, aubergine,

knoflooksaus, chilisaus, BBQ saus en nachos met pulled

Indiase kruiden en kokosroom.

beef met crème fraiche en bosui

Vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 januari

Geserveerd met Basmati rijst & Libanees platbrood

Rijsttafel 16,50 p.p. (Vanaf 2 personen)

Thaise groene viscurry 22,50

Foeyonghai, groene vega curry, gamba`s in ketjap,

Mild pittige groene curry met gamba’s, zalm- en kabeljauwfilet,

Viscurry, tjap tjoy met kip en babi pangang.

bosui, paksoi, koriander, Chinese kool, broccoli & asperges.

Geserveerd met rijst, gebakken ui, kroepoek en sambal

Oester proeverij (12 stuks) 30,00
Fines de Claires Oléron nr. 3 Frankrijk
Aquanostra nr. 3 Portugal/Nederland
Zeeuwse platte 3/0 Nederland
Van 3 soorten oesters krijgt u 4 stuks
Geserveerd met sjalotjesazijn, kruidenvinaigrette,
brood en gezouten boter
Fines de Claires Oléron Frankrijk nr.3 vanaf 3 stuks, per stuk 2,75
Aquanostra nr. 3 Portugal/Nederland vanaf 3 stuks, per stuk 3,00
Zeeuwse platte 3/0 Nederland vanaf 3 stuks, per stuk 3,25
Geserveerd met sjalotjesazijn, kruidenvinaigrette,
brood en gezouten boter

Weekend special

Geserveerd met Basmati rijst & Libanees platbrood

Thaise groene veganistische curry 18,00
Mild pittige groene curry met bosui, paksoi,
koriander, Chinese kool, broccoli & asperges.
Geserveerd met Basmati rijst & Libanees platbrood

Warme geitenkaassalade 14,00
Met honing gegratineerde geitenkaas, geserveerd op
vruchtennotenbrood en een salade
met truffeldressing, druiven, noten en dadels
Soepen
Pomodorisoep - Soep van gepureerde pomodori tomaten.

Visconserven

Geserveerd met pesto en brood 7,50

Ortiz Bonito del Norte 10,00

Marlijn’s vissoep - Goed gevulde maaltijdsoep met verschillende

Blikje witte tonijn op olijfolie met aïoli, olijven en brood

visfilets, gamba’s, mosselen, garnalen en zeekraal.

Ortiz sardientjes Antiqua 10,00

Geserveerd met brood en rouille 14,50

Blikje sardientjes geserveerd als bovenstaand

Erwtensoep – Royaal gevulde maaltijdsoep met landbrood en
Anjummer bacon 9,00
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Kindergerechten, desserts en

Seafoodspecial z.o.z.

Bezorgkaart
Desserts

Seafoodspecial
Fruit de mer

vanaf 2 pers. 44,50 p.p.

Tiramisu 8,00

Minimale bereidingstijd 90 minuten

Mascarpone, lange vingers, cranberry`s en Lytje Pole

p.p. 3 oesters, ½ kreeft, Noordzeekrab, langoustines,

Waddenyoghurt 5,00
Dikke yoghurt met cranberry`s, bramen en vanillesaus

.

gamba’s, coquilles, mosselen en een garnalencocktail.
Geserveerd met dressing, sauzen en brood

Carrot & walnoot cake 5,00
Cake met roomkaas, boter crème en bestrooid met walnoot

Kiosk

Kaasplank

Wij zijn dagelijks geopend voor take-away van 11:00 uur tot 17:00 uur

4 soorten kaas 10.50
Met noten, gedroogde zuidvruchten, perenstroop en brood

Bezorging
Wij bezorgen dagelijks diner tussen 16:00 uur en 19:00 uur
U kunt uw bestelling telefonisch doorgeven

Kindermenu’s

van 11:00 uur tot 18:00 uur

Poffertjes met poedersuiker 5,00

Lunch bij ons bestellen & laten bezorgen?
Wij bespreken graag de mogelijkheden met u!

Zak frites met fritessaus en ketchup 3,50
Frites met appelmoes en naar keuze bitterballen,

Wij adviseren uw bestelling vroegtijdig door te geven,

kipnuggets, frikandellen, kaassoufflé of calamares 8,00

om teleurstelling te voorkomen

Spaghetti bolognese (tomaten-gehaktsaus)
en geraspte Parmezaan 8,00

0519 53 13 97

Voor bijpassende dranken verwijzen we u graag
naar onze wijn- en bierkaart www.demarlijn.com

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

Eet smakelijk!

