Alle gerechten worden geserveerd met friet en salade

MAIN SEA.
big surf gamba’s

€22,50

Zeebaarsfilet

€21,50

Roodbaarsfilet

€21,50

Mosselen

€23,50

F*cking lekker en een beetje spicy.

DINER KAART.

Op de huid gebakken met witte wijn-saffraansaus,
seizoensgroenten en gebakken kappertjes.

STARTERS.

Uit de oven met Thaise tomatensaus, venkel en wortel.

Breekbrood

€6,95

Surf Gamba’s

€12,50

Carpaccio

€11,50

Met aïoli, tapenade en kruidenboter.

Thai style met koriander, kerriemosselen of traditioneel.

MAIN MEAT.

In pittige knoflookolie, geserveerd met brood.
Met pijnboompitten, truffelmayo en Parmazaanse kaas.

Camembert uit de oven

€9,50

Tomatensoep

€6,00

Rijk gevulde vissoep

€9,50

Halve camembert uit de oven, geserveerd met brood.
Geserveerd met brood.
Geserveerd met brood.

Ceasar salad

€15,50

Met bacon, gepocheerd ei, ansjovis en Parmezaanse
kaas, geserveerd met brood.
Extra opties: kip €18,50 of gambas €20,-.

€16,50

Met baby spinazie, feta kaas, walnoten, gerookte tofu,
kiemgroenten, bieten en lavendel-honing dressing,
geserveerd met brood.

KOGELBIEFSTUK

€21,50

Surf&Turf

€25,50

Big surf bbq burger

€16,50

Kip-Knoflook

€15,00

kipsatÉ

€16,50

Keuze uit: Champignonroomsaus, peperroomsaus of
kruidenboter.
Hele kogelbiefstuk met 4 garnalen in een romige
knoflooksaus.

Kipfilet met romige saus van gepofte knoflook,
gegratineerd met kaas.
Van kipfilet, met kroepoek, atjar, pindasaus en
gebakken uitjes.

Mixed grill 2 pers.

Alle gerechten worden geserveerd met friet, appelmoes
en snoepgroenten.

€3,50

Geserveerd met brood.

Ribje

Combinatie van de vleesgerechten op de kaart.

€10,00

Biefstukje

€11,50

Zeebaarsje
Vissticks
Kroket of frikandel
Kipnuggets

€10,50

Groente lasagna

€16,00

Thaise Curry (Vegan)

€16,00

Geserveerd met brood en sla.
Vegetarische groenten curry met rijst en koriander.
Extra opties: kip €19,50, gerookte tofu €20,50, gamba’s
€20,50.

3 ribbetjes
Geserveerd met kruidenboter.

4 stuks
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€26,50 p.p.

VEGA.

DA KIDZ.
Tomatensoepje

€22,50

Hele sparerib met maïskolf (licht spicy).

Rundburger met Romeinse sla, gekarameliseerde ui,
kaas, bbq saus en mayonaise.

SALADES.

Superfood salad

Big surf spare ribs

€7,50
€6,50
€7,50

DESSERTS.
N.Y. Cheese cake

€6,50

Chocolade lava cake

€7,00

Flensje met vanille roomijs
Dame blanche
Kinderijsje

€6,50

Schatkistje

€3,00

Met rood-fruit saus.
Met slagroom en een bolletje vanille roomijs.

€7,00
€3,50

Één bolletje vanille roomijs met slagroom

