
 

 

Lunch (van 12:00 - 16:00) 

 
Garnaalkroketten    16 
Brood of friet | salade | tartaar  

 
Fish & Chips   19 
Tartaar | huisgemaakte friet 

 
Kaaskroketten Ⓥ   13 
Brood of friet | salade | 

mosterdmayonaise   

 
Draadjesvlees kroketten  13 
Brood of friet | salade | 

mosterdmayonaise 

 
Ceasersalade   14 
Kip | romeinse sla | parmezaan  

 

 

 
Diner (van 12:00 - 21:00)  

 
Voorgerechten  
“Alle voorgerechten worden geserveerd met 

brood”   

 
Tonijntartaar   18 

Avocado | soja | groene kruiden 

 
Toast paling    22 
Brioche | crème fraîche | 

kruidenmayonaise  

 
Kreeftensoep   15 
Kreeft | room | cognac   

 
Tom Kha Kai  Ⓥ   11 
Paksoi | lenteui | koriander 

    
Vitello tonato    16  

Tonijn | kapperappeltjes | parmezaan 

 
Coquille     19 
Citrus beurre blanc | haringkaviaar   
 

Klassieke steak tartaar  16 
Garnituur | tabasco   

  
Gemarineerde zalm   16  

Dille  | bieslook | crème fraîche  

 

 
 

  
 

     Hoofdgerecht  

 
Langoustine van de grill 47,50 
Citroen | botersla | huisgemaakte 

friet 

 
Wilde zeebaarsfilet  28 
Zeeuwse mossel | fregola |  

bospeen 

 

Skrei     28 

Waterkers |Hollandse garnaal | 

aardappel  

 
Shortrib     26 
Krokant | bimi | aardappel 

 
Gegrilde entrecote   31 
Paddenstoelen | pepersaus | 

huisgemaakte friet   

 
Ravioli Ⓥ    22 
Paddenstoelen | truffel | parmezaan 

  
Argentijnse gamba’s   31 

5 stuks | little gem | huisgemaakte 

friet  

  

 
 

 

 

Fruit de Mer   60 p.p 

 
Bestaat uit: 
Halve Europese kreeft 
Noordzeekrab scharen  

Langoustines  
Verschillende schelpen  

Oesters 
Hollandse garnalen  

 
Komt met: 

Botersla 
Huisgemaakte friet  



 

 

Verrassingsmenu  

 
Zin om verrast te worden?  

 
Een verrassingsmenu samengesteld uit 

seizoensproducten. Wij werken 

uitsluitend met verse producten. 

 
4 - Gangen    56 p.p 
Voor | tussen | hoofd | dessert 

 
5 - Gangen    66 p.p 
Voor | tussen | tussen | hoofd | dessert 

 
6 - Gangen    75 p.p 
Voor | tussen | tussen | hoofd 
| kaas | dessert 

 
Kaas i.p.v. dessert supplement   6.5 p.p  

 

Het menu is uitsluitend per tafel te 

bestellen. 
Geef van te voren uw allergieën en 

dieetwensen door. Het is niet uitgesloten 

dat onze gerechten sporen van de 

wettelijk vastgestelde allergenen 

bevatten.  

 

 

 
Om onze kwaliteit & service te garanderen 

serveren we vanaf 8 personen uitsluitend 

menu.  
Tables from 8 or more people only set 

menu available this in order to provide 

an acceptable service and quality. 

 
Aangezien wij zoveel mogelijk koken met 

verse, gezonde en natuurlijke producten 

kan er in overleg met de Chef gekeken 

worden of een gerecht bepaalde allergenen 

bevat. 
Given that we cook as much as possible 

with fresh, healthy and natural products, 

it is possible to check with the Chef 

wether a dish contains allergens.  

 
We hanteren een rekening per tafel | 

Bills are settled per table  
De keuken is dagelijks geopend vanaf 

12:00 tot 21:00 | The kitchen is open 

daily from 12:00 until 21:00 

 

 

 

 

 

  

RESTAURANT 

FINE 



 

 

 
Dessert wijn 

 
Pacherenc Collection  6 
Petit Manseng, Gros Manseng  

Frankrijk ,Sud-Ouest 
Pemartín - Pedro Ximénez 6 
Beerenauslese Rheinhessen 6 
Red Muscadel   7 
De Luze Sauternes   7 

 
Speciale koffie  8.5 
Irish coffee    
Spanish coffee  
French coffee 
Italian coffee 
Bailey’s coffee 

 

 

 

Dessert 

 
Eclair     10 
Vanille | hazelnoot | chocolade 

 
Dame blanche    12 
Pure chocolade | vanille | amandel 

 
Passievrucht & witte chocola  12 
Structuren van chocolade | cremeux  

 
Lekkers voor bij de koffie  7 
Zoetigheden voor bij de koffie 

 
Kaas      15 
Van Erik Murre  

 


