
Chowder
licht pikante soep, rijk gevuld met zeevruchten, spek, aardappel, wortel en rode ui

€   8,95

Kibbeling
van kabeljauw, met remoulade saus en citroen

€   8,50

Sashimi van tonijn of zalm
dun gesneden zalm of tonijn, met zeewier salade, wasabi,

sojasaus en ingelegde gember 

tonijn zalm

€  11,00€ 12,00

Tataki van tonijn
kort gebakken tonijn, met wasabi mayonaise, atjar, sesamkletskop en zeewier salade € 12,50

Tartaar van zalm
met wasabi mayonaise, atjar, sesamkletskop en zeewier salade € 10,50

Garnalen kroketjes
met mayonaise van grove mosterd en citroen €   8,50

Oesters (per stuk)
met komkommer vinaigrette en citroen €   3,25

Ravioli's
gevuld met gerookte zalm en dille, en een dragonsaus € 12,50

Carpaccio
met pesto, zongedroogde tomaat, rode ui, parmezaanse kaas en pijnboompitjes € 12,50

Stokbrood 
met kruidenboter en knoflooksaus €   5,95

Voorgerechten

€  11,50
Gerookte paling 
o



Panna cotta
van basilicum, met tomatenjam en geroosterde walnoten

€   9,00

Brownie
van pure chocolade, met sinaasappel mousse en kletskop

€   9,00

Dame blanche
huisgemaakt vanille ijs, slagroom en chocoladesaus

€   7,50

Tarte tatin
appeltaart, caramel en huisgemaakt vanille ijs

€   9,00

Nagerechten

Zalm
op de huid gebakken zalmfilet, met een stamppot van aardappel, spinazie,

zeekraal en spekjes, en een grove mosterdsaus

€ 22,50

Tonijn
kort gebakken tonijnsteak, aardappel/pesto puree, gebakken groenten en tomatensaus

€ 25,00

Pietermanfilet
met puree van zoete aardappel, chutney van mango en pompoen, en gebakken witlof

€ 20,00

Makreelfilet
op de huid gebakken, met kokosrijst, pindasaus, kroepoek en atjar

€ 20,50

Noordzeetong (500 gram)

met gebakken groenten, eigen jus en citroen
€ 39,50

Gamba's
gemarineerd in knoflook, met risotto van paddenstoelen, doperwten en dragonsaus

€ 22,50

Fish&Chips 
van kabeljauw, met remoulade saus en citroen

€  19,00

Surf&Turf 
van ribeye en gamba's, aardappel/pesto puree, gebakken groenten en tomatensaus

€ 27,00

Spareribs
langzaam gegaard in de slowcooker, met friet en knoflook saus

€ 19,00

Runder ribeye
in roomboter gebakken, met een stamppot van aardappel, spinazie, zeekraal en spekjes,

en een mosterdsaus

€ 23,00

Hoofdgerechten

Sliptong
met gebakken groenten, eigen jus en citroen

2 st. 3 st.

€ 27,00€ 20,00

Kipsate
van gemarineerde kippendij, met kokosrijst, pindasaus, kroepoek en atjar

€ 19,50


