
Desserts
Chocolademousse
Met sinaasappel gel, karamel en kruim van cacao € 9,50

'Aardbeien met slagroom'
Aardbeien sorbet, gelei van aardbeien, granola, citrus meringue
en vanille slagroom

€ 9,50

Dame Blanche
Vanille room ijs, met slagroom en chocoladesaus € 8,50

Kaas plankje
Met vijgenjam, granola en toast € 10,00

Koffie's en thee
Koffie € 2,95
Cappuccino € 3,25
Espresso € 2,80
Dubbele espresso € 4,15
Koffie verkeerd € 2,95
Latte Machiato € 4,30
Thee € 3,00
Verse munt thee € 3,60

Speciale koffie's
Irish Coffee € 7,50
Italian Coffee € 7,50
French Coffee € 7,50
Spanish Coffee € 7,50

Een lekkere likeur bij de koffie?
Vraag ons gerust wat we in ons assortiment hebben!

Menukaart
www.hookedseafood.nl

Scan de QR-code, kies uw aantal sterren
en laat uw review achter.

Of laat een review achter op onze
Facebook pagina:
facebook.com/hookedseafoodmore



Voorgerechten
Tomatensoep
Gemaakt van geroosterde tomaten, rode ui, knoflook
en provençaalse kruiden

€ 8,50

Seafood Chowder
Licht pikante soep gevuld met diverse soorten zeevruchten,
spek en aardappel

€ 9,50

Gerookte makreel 
Met couscous salade, zoetzure komkommer, crème fraîche
en makreel mayonaise

€ 11,50

Gerookte paling
Op toast, met crème fraîche en groene salade € 12,00

Sashimi
Flinterdun gesneden zalm of tonijn, met zeewier salade,
wasabi, gemarineerde gember en sojasaus

€ 11,50

Tartaar
Fijngesneden zalm of tonijn, aangemaakt met sojasaus,
sesamolie en sesamzaadjes, met wasabi mayonaise,
zoetzure komkommer, sesamkletskop en zeewiersalade

€ 13,00

Kibbeling
Van kabeljauw, met remouladesaus en citroen € 9,00

Garnalenkroketjes
Met mosterd mayonaise en citroen € 9,00

Oesters per stuk
Met komkommer vinaigrette en citroen € 3,25

Ravioli's
Gevuld met gerookte zalm en dille, met parmezaanse kaas
en peterselie roomsaus

€ 13,50

Rundercarpaccio
Dun gesneden ossenhaas, met geroosterde pijnboompitten,
zongedroogde tomaat, parmezaanse kaas en truffel mayonaise

€ 12,50

Plankje stokbrood
Met kruidenboter en knoflooksaus € 7,00

Hoofdgerechten
Tonijn
Kort gebakken tonijnsteak, met gebakken aardappeltjes,
paprika, rode ui, knoflook en een peterselie roomsaus

€ 26,00

Zalmfilet
Gepocheerd in een oosterse miso bouillon, met sushi rijst, 
zoetzure salade en een miso saus

€ 23,50

Pieterman filet
Met een puree van zoete aardappel,
mango-pompoen chutney en gebakken witlof

€ 21,00

Gamba's
Gemarineerd in knoflook en chilipeper, met garnalenrisotto
en krokant van parmezaan

€ 23,00

Sliptong
In roomboter gebakken, met gebakken groenten,
eigen jus en citroen

€ 20,50

Noordzeetong (500 gram)
In roomboter gebakken, met gebakken groenten, 
eigen jus en citroen

€ 39,50

Fish & Chips
In beslag gefrituurde kabeljauw, met friet, remouladesaus
en citroen

€ 19,50

Surf & Turf
In roomboter gebakken ribeye, gemarineerde gamba's, met
gebakken aardappeltjes, paprika, rode ui, knoflook en een
peterselie roomsaus

€ 29,50

Ribeye
In roomboter gebakken, met gebakken aardappeltjes, paprika,
rode ui, knoflook en een peterselie roomsaus

€ 23,50

Kip Teriyaki
Kippendij gemarineerd in teriyakisaus, met sushi rijst,
zoetzure salade en een miso saus

€ 19,50

Spareribs
Langzaam gegaard in de slowcooker, geserveerd met friet
en bbq saus

€ 19,50

zalm

zalm

€ 12,50tonijn

€ 14,00tonijn

€ 28,003 st.

2 st.

Heeft u allergieën of dieetwensen? Laat het ons alstublieft weten.


