stokbrood | Bolletje

finger food
Trio vis 10.5
Paling, gerookte zalm en
hollandse garnalen
sashimi bordje 11.95
Tonijncarpaccio & gravad lax
wakame, soyasaus en wasabi
gamba pill pill 10.95
Gamba’s in knoflookmarinade
met stokbrood
garnalenkroket 4.5
Met toast
haring 2.25
3 haringen 6
kibbeling 5
mosselen 5
gamba’s 7.5
lekkerbek kabeljauw 2.75/ons

KOude specials
zalmbordje met toast 17.5
Warm gerookte zalm,
gravad lax en koud gerookte
zalm. Geserveerd met een dille
honing mosterdsaus en
huisgemaakte zalmsalade
hollands gerookt
met toast 17.5
Gerookte makreel, gerookte
paling, gerookte forelfilet
geserveerd met mayonaise
en huisgemaakte tonijnsalade
Proeverij voor twee 29.5
Een selectie van onze vis
Maaltijdsalade 15.5
Keuze uit:
Warm gerookte zalm,
koud gerookte zalm,
makreel en gamba’s

oester
fines de clairetz 2.5
4 stuks voor 8.95
gillardeau 3.5
4 stuks voor 11.95
De oesters worden geserveerd met
citroen, rode wijn azijn, rode ui

Gerookte zalm 7 | 6
Zoute haring 4.5 | 3
paling 8.5 | 7
gerookte makreel 5 | 4
Makreel americain 5 | 4
Zalmsalade 5 | 4
tonijnsalade 5 | 4
hollandse garnalen 7 | 6

Fish & chips

mandje brood 3.75
Met boter en aioli

Geserveerd met friet, salade en
huisgemaakte ravigotte saus
Kibbeling 14.95
kabeljauwfilet 15.95
gebakken mosselen 14.95
Gebakken gamba’s 15.95
lekkerbek kabeljauw 14.95
dagvis 14.95 Schar, schol,
scharfilet of scholfilet

Vismarkt menu

Warme specials

SOep
bertonse vissoep 6.5
Met o.a. mosselen, gamba’s,
witvis en stokbroodje

BROODJE

1 Kies je vis in onze versbak
in de winkel
2 Wij bereiden de vis met
gegrilde groenten en
friet of zoete aardappelpuree
3 Smullen maar!
Normaal menu 18.5
deluxe menu 24.5
Tonijn, Zeeduivel, Heilbot, Tarbot

Guppies menu
Kibbeling met friet en ijsje 7.95
Visvingers met friet en ijsje 7.95

MENUkaart

Sliptong
in boter gebakken 19.95
Met salade en friet
verse mosselen 15.95
Met stokbrood en saus
papillot zalm 15.95
Op bedje van groente,
pestoboter en Roseval
aardappel of friet
papillot kabeljauw 15.95
Op bedje van groente,
pomodoriboter en Roseval
aardappelof friet
Calzone broodje 6.5
Gebakken kabeljauw met
paprika en knoflook marinade
Zalmwrap 6.5
Gegrilde zalm en groente
gerold in een wrap met
tortilla saus

koffie & thee

frisdrank

wijn & bier

Koffie 2.25
Espresso 2.25
Cappucino 2.4
Koffie verkeerd 2.4
Latte macchiato 2.75

Coca Cola 2.35
coca Cola zero 2.35
fanta orange 2.35
Lipton ice tea 2.35
Lipton ice tea green 2.35
Jus d`orange 3.35
Appelsap 2.7
chaudfontaine rood/blauw 2.35
tonic 2.35

Wit
Sauvignon blanc - Corette - F 4
Chardonnay - Corette - F 4
Pinotgrigro - Riff - It 4.25
Rood
Pinot noir - Villa Wolf - D 4

Thee van Legends 2.25
Verse munt thee 3.25

DRANKkaart
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Heineken 2.95
Heineken 0% 2.95
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