VOORGERECHTEN
Kikkerbilletjes in knoflookboter (5st.)

12,30€

Carpaccio van rundsvlees met Parmezaan, ruccola, kerstomaatjes en
balsamicocrème

11,90€

Carpaccio van gambas met citroendressing en Wakamé

12,10€

Foie gras met zijn garnituur en glaasje porto

15,90€

Serranoham met meloenstukjes

10,80€

Scampis in knoflookboter (6st)

10,50€

Scampis diabolique (6st.)

10,50€

Slaatje met gerookte zalm, yoghurtdressing en notenmélange

12,20€

Huisgemaakte kaaskroket

7,40€

Huisgemaakte kipkroket

7,40 €

Huisgemaakte garnaalkroket

11,00 €

SOEPEN

Huisbereide tomatensoep met room en krokantjes

3,50€

Huisbereide vissoep “Westhaven Bay”

7,00€

Huisbereide dagsoep

3,00€

Vraag gerust naar de ingrediënten (allergenen), onze chef past met plezier uw gerecht aan.

VLEESGERECHTEN
(Alle sauzen zijn huisgemaakt)
(Bijgerechten naar keuze: frietjes, Canarische aardappelen, pasta, rijst, aardappelgratin of kroketjes)

Braziliaanse Ossenhaas “poivre concassé” (in peperkorstje)

17,50€

(geserveerd met warme groenten en frietjes)

Braziliaanse ossenhaas met huisbereide saus naar keuze
17,50€
(Champignonroom, peperroom, roquefort of Béarnaise) - (geserveerd met warme groenten en frietjes)
Specialiteit van het huis: Braziliaanse ossenhaas op hete steen

17,50€

(Met huisbereide Béarnaise - en tartaarsaus) - (geserveerd met slaatje en frietjes)
T-Bone steak (premium quality) saus naar keuze (1.300gr) (2 pers)

40,00€

(Versneden aan tafel en geserveerd op hete steen) -geserveerd met slaatje en frietjes

Roulade van kip met Mozarella, tomaat en serranoham
(geserveerd met roomsausje van de chef en frietjes)

14,10€

Kikkerbilletjes in knoflookboter (8st.)

17,50€

(geserveerd met frietjes)

Huisbereide filet américain

14,10€

(geserveerd met slaatje, mayonaise en frietjes)

Salade met gebakken geitenkaas, spekjes en palmhoning (2 st.)

12,30€

Op het vel gebakken eendeborst met portosaus

16,50€

(geserveerd met warme groenten en frietjes)

“Secreto Ibérico” (het fijnste stukje vlees van het Iberico varken) 16,50€
(geserveerd met warme groenten en gratin aardappelen)

Lamsfilet met rozemarijnsaus
(geserveerd met warme groenten en gratin aardappelen)

Vraag gerust naar de ingrediënten (allergenen), onze chef past met plezier uw gerecht aan.

18,50€

VISGERECHTEN
(Alle sauzen zijn huisgemaakt)
(Frietjes kunnen vervangen worden door Canarische aardappelen, pasta, rijst of kroketten)

Fish & chips Deluxe

14,90€

(Geserveerd met Wakamé, slaatje en verse pepermayonaise)

Gegrilde gambas met tartaarsaus

18,60€

(Geserveerd met tartaarsaus – de gamba’s zijn niet gepeld)

Scampi diabolique

16,00€

(Geserveerd met frietjes – de scampi’s zijn gepeld)

Tomaat garnaal (2 st)

17,00€

(Geserveerd met frietjes – de garnalen zijn handgepelde, Zeebrugse)

Kortgebakken St. Jacobsvruchten met preiroomsaus

18,40€

(Geserveerd met frietjes)

Kabeljauwhaasje met mousselinesaus

18,50€

(Geserveerd met olijvenpuree)

Gegrilde zalmfilet in een korstje van honing en sesamzaadjes 16,50€
(Geserveerd met warme groenten en frietjes)

Tong meunière
(Geserveerd met slaatje en frietjes)

Vraag gerust naar de ingrediënten (allergenen), onze chef past met plezier uw gerecht aan.

18,90€

