STARTERS

KREEFT ±750G

Oester degustatie

Hele kreeft – belle vue

61.50

Hele kreeft gegrild – tijmboter / kruidenboter / Thai curry / “Vis & Dis”

61.50

Oesterij speciaal | Gillardeau | Irish mor

3.10 | 4.90 | 4.70 per stuk

Garnaalkroketten – gefrituurde peterselie | citroen

19.50

Octopus – papaya salade

21.00

Vissoep - toast | rouille

14.00

VIS

Carpaccio Gambero Rosso – avocado | Vietnamese dressing

23.00

Pasta vongole

26.00

Jamon Iberico de Bellota - pan con tomate

29.50

Paling in’t groen

30.00

Zeetong meuniere – gemengde salade

36.00

Pladijs – gemengde salade | tartaarsaus

26.00

Gegrilde zeebaars “Aquanord” | gemengde salade

28.00

KAVIAAR - IMPERIAL HERITAGE

Duurzaam gekweekt in Frankrijk in open water, zonder toevoeging van antibiotica,
pesticiden en GMO’s en dagvers geslacht voor u.

Pomme Moscovite - 30g kaviaar
Imperial | Foudroyante | Oscietra

65.00 | 70.00 | 75.00
VLEES

FRUITS DE MER
DELUXE
44.00 / pers

FRUITS DE MER
ROYAL
64.00 / pers

OESTERS
WULKEN – KREUKELS
ONGEPELDE GARNALEN
STEURGARNAAL
LANGOUSTINES
KRABBENPOOT

OESTERS
WULKEN – KREUKELS
ONGEPELDE GARNALEN
STEURGARNAAL
LANGOUSTINES
KRABBENPOOT
1/2 KREEFT

Filet pur – selectie by “de laet & van haver” | bearnaise of peperroom | salade

36.00

Entrecote – selectie by “de laet & van haver”| bearnaise of peperroom | salade

37.00

FRUITS DE MER
2 SERVICES
69.00 / pers
KOUD
OESTERS
KRABBENPOOT
ONGEPELDE GARNALEN
WULKEN – KREUKELS
LANGOUSTINES
STEURGARNAAL
WARM
MOSSELEN
VONGOLE – KOKKELS
1/2 GEGRILDE KREEFT

SIDE DISHES - OR SOMETHING TO SHARE
Gemengde salade

4.00

Warme groenten

6.00

Friet | puree | pasta | kroketten

3.00

KIDS
Fish & chips

14.00

Witte vis met puree

14.00

Vol au vent met frietjes

14.00

Chipolata met puree

14.00

Onze plateaus zijn per 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.
De samenstelling van onze producten kan veranderen. Kruisbesmetting van allergenen is nooit 100% uit te sluiten.
Om de service vlot te laten verlopen, vragen we vanaf 6 personen de keuze te beperken tot maximum 3 gerechten.
Al onze prijzen zijn in euro, dienst en btw inbegrepen.

