Starters
6 oesters – 3 gillardeau & 3 fines claires “Oleronnaise”
King krab – gegrild | tijmboter
royal belgian caviar “platinum” 30gr – blini’s | creme isigny
Carpaccio coquille – Vietnamese dressing | shiso
Gegrilde octopus – Vietnamese salade
Vissoep – schelpen | toast | rouille
Garnaalkroketten – gefrituurde peterselie | citroen
Fritto Misto – calamares | nobashi | pijlinktvis
Secreto N°7 – gerijpt en gedroogd Rubia Gallega-rund uit Galicie

24.50
34.00
69.00
20.00
20.50
12.50
18.00
17.50
23.00

Fruits de Mer
Deluxe

Fruits de Mer
Royal

Fruits de Mer
2 Services

39 euro/pers

58 euro/pers

63 euro/pers

OESTERS
MOSSELEN
WULKEN – KREUKELS
ONGEPELDE GARNALEN
VONGOLE – KOKKELS
STEURGARNAAL
WILDE GAMBA
KRABBENPOTEN

OESTERS
MOSSELEN
WULKEN – KREUKELS
ONGEPELDE GARNALEN
VONGOLE – KOKKELS
STEURGARNAAL
WILDE GAMBA
KRABBENPOTEN
½ KREEFT

KOUD
OESTERS
KRABBENPOTEN
ONGEPELDE GARNALEN
WULKEN – KREUKELS
STEURGARNAAL
WARM
MOSSELEN
WILDE GAMBA
VONGOLE – KOKKELS
½ GEGRILDE KREEFT

Onze plateaus zijn vanaf twee personen en worden geserveerd met huisgemaakte mayonaise, cocktailsaus, tartaar,
sjalotazijn en brood.
Bent u allergisch voor bepaalde ingredienten, meld het ons. Onze gerechten kunnen mogelijk sporen bevatten van
allergenen.
Om de service vlot te laten verlopen, vragen we vanaf 6 pers. de keuze te beperken tot max. 3 gerechten.
Al onze prijzen zijn dienst en BTW inbegrepen.
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Kreeft – King Krab
Hele kreeft – gegrild tijmboter of belle vue
Hele kreeft – gegrild “Vis & Dis”
King krab – gegrild tijmboter

45.00
48.00
55.00

Visgerechten
Spaghetti vongole
Paling in’t groen
Forel uit houtskooloven – amandel | kruidenboter | sla
Roggevleugel – kappertjes | hoeveboter
Bouillabaisse – vis | schelpen | aardappel | toast met rouille
Kies je vis uit de toog

24.00
29.00
21.00
22.50
27.50
dagprijs

Vlees
Filet pur – bearnaise of peperroom
Entre cote – txogitxu | bearnaise of peperroom

30.00
29.50

Side Dishes
Gemengde salade
Warme groenten
Friet
Gekookte aardappel
Puree
Pasta – peterselie | boter

4.50
6.50
3.00
3.00
3.00
3.00

Kids
Fish & chips
Witte vis met stoemp
Chipolata met stoemp

14.00
14.00
14.00

Van dinsdag tot en met vrijdag is de keuken doorlopend open vanaf 11u30 tot 19u00. Wij geven de laatste bestelling
door om uiterlijk 19u, zodat wij de service kunnen afronden om 21u00.
Zaterdag middag is de keuken open vanaf 12u00 tot 14u30.
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