
   

Starters 

Oester degustatie   

   Fine de Claire | Gillardeau | Mor | Zeeuwse platte 2.80 | 4.70 | 4.60 | 4.70 per stuk stuk  

King krab – gegrild | tijmboter 35.00 

Garnaalkroketten – gefrituurde peterselie | citroen 18.00 

Frito misto – inktvis | nobashi | mosselen 17.50 

Octopus – risotto | tomaat | erwt 20.50 

Zalm tartaar ‘Label Rouge’ – tomasu | honwasabi 22.00 

Flammkuchen – gerookte paling & zalm | zure room 19.50 

Carpaccio van rundsvlees – gepekelde entrecote  21.00 
	

Fruits de Mer 
Deluxe 

42 euro/pers 
 

OESTERS 

MOSSELEN 

WULKEN – KREUKELS 

ONGEPELDE GARNALEN 

VONGOLE – KOKKELS 

STEURGARNAAL 

LANGOUSTINE 

KRABBENPOOT 

Fruits de Mer  
Royal 

59 euro/pers 
 

OESTERS 

MOSSELEN 

WULKEN – KREUKELS 

ONGEPELDE GARNALEN 

VONGOLE – KOKKELS 

STEURGARNAAL 

LANGOUSTINE 

KRABBENPOOT 

½ KREEFT  

 

  

Fruits de Mer  
2 Services 

64 euro/pers 
 

KOUD 
OESTERS 

KRABBENPOOT 

ONGEPELDE GARNALEN 

WULKEN – KREUKELS 

LANGOUSTINE 

STEURGARNAAL 

 

WARM 
MOSSELEN 

VONGOLE – KOKKELS 

½ GEGRILDE KREEFT 

 

Onze plateaus zijn per twee personen en worden geserveerd met huisgemaakte mayonaise, cocktailsaus, tartaar, sjalotazijn 

en brood. 

 

Kreeft ±770g – King Krab 

Hele kreeft – gegrild tijmboter | gegrild kruidenboter | belle vue   46.00 

Hele kreeft – gegrild “Vis & Dis” 48.00 

King krab – gegrild tijmboter | kruidenboter 56.00 
 

 

                       
 

 



   

Vis 

Pasta vongole   24.00 

Pladijs – pompoen | boerenkool | mousseline 26.00 

Zeebaars – packsoi | gember | tomasu  27.00 

Roggevleugel – hoeveboter | kappertjes  23.00 

Zeetong meuniere | gemengde salade 33.00 

 

Kaviaar – Royal Belgian / Imperial Heritage 

30g kaviaar – flammkuchen | zure room	  

     Royal Belgian – Gold label | Platinum | Osietra  60.00 | 65.00 | 70.00  

     Imperial Heritage – Imperial | Oscietra 65.00 | 75.00  

 

Vlees 

Filet pur – txogitxu | bearnaise of peperroom 31.50 

Entre cote – txogitxu | bearnaise of peperroom  32.50 

 

Side Dishes – Or something to share 

Gemengde salade 4.00 

Warme groenten 6.00 

Friet | gekookte aardappel | puree | pasta  3.00 

Kids 

Fish & chips 14.00 

Witte vis met puree 14.00 

Chipolata met puree 14.00 
 

 

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.  

 

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 is de keuken open van 12u00 tem 14u30. 

 

 

Al onze prijzen zijn dienst en btw inbegrepen. 


