Carpaccio van tonijn
Pesto | rucola | Parmezaan
Paling in het groen 2.0
Crostini | Granny Smith

12,50
13,50

Scholfilet
Bospeen | beurre blanc | zeekraal

22,50

Teriyaki gamba’s
Sereh | sesam | sambal mayonaise

28,50

Schaaldieren duo
Garnalencocktail | soepje

11,50

Sashimi
Zalm | tonijn

13,95

Zalm
Haricots verts | bloemkool | garnaal
23,50

Tonijnrosbief
Paksoi | wakamé | sesam

12,95

Tonijn
Zwarte rijst | sesam | confetti

24,50

Plateau Schuitemaker
Gerookte zalm | paling | garnalen
tonijnrosbief
13,95

Grote zeetong
Roomboter | citroen | peterselie
Dagprijs

Sushi
6 stuks | wasabi | soja

10,25

Vangst van de dag
Dagelijks wisselende specialiteit

Sushi
12 stuks | wasabi | soja

19,50

Mixed grill
Dagverse vis | schaal&schelpdieren 27,95

Laat u verrassen door het wisselende
3 gangenmenu van de chef 37,50

Kabeljauw
Groene asperge | mosterd

22,50

Spare ribs
Huisgemaakte marinade | lente ui

20,50

Hoofdgerechten worden geserveerd met
friet
Extra: salade / groente / friet

Speciale Geay | Marennes Oléron
Zacht & fijne ziltigheid (6st)

16,95

Gillardeau Speciale | Charente-Maritime
Vol, vet & zoete nasmaak (6st)

19,50

Fine de Normandie | Mauger la Jolie
Zoet, zilt & fruitig (6st)

15,95

Oesterproeverij
(3st) 8,95 | incl. glas Prosecco 12,95
Oesterproeverij
(6st)17,50 | incl. glas Prosecco 21,50

20,50

3,50

Schuitje Romanoff
7,95
Vodka | aardbeien | bakkersroom
Banoffee
7,95
Banaan | karamel | chocolade
Trifle van limoncello
7,95
Citroen | merengue | ijs van Krijn
Koffie met friandises

7,95

Huisgemaakt gebak
4,75
Blondie | chocolate cheesecake
Bolletje ijs keuze uit:
2,75
Limoncello | banaan | Romanoff

Keuze wit/bruin of zacht puntje

Huisgerookte zalm | roomkaas

Ambachtelijk huisgerookte zalm

7,95

Gerookte paling uit Volendam

8,95

Tonijnrosbief | wakamé | sesam

9,95

Haring | augurk | ui (zacht

4,50

puntje)

Tonijnrosbief | Aziatische twist

12,50
12,50

Gerookte kip | bacon | kerriemayo 12,50

Hollandse garnalen | cocktailsaus

9,75

Schaaldierensoep | rouille

6,95

Hollandse garnalenkroketten

8,95

Romige vissoep | brood | boter

6,95

12 uurtje | soepje | crostini zalm
garnalenkroket
12,95
Broodjes kunnen ook belegd worden met:
Crabsalade, tonijnsalade,
makreelsalade & zalm-eisalade
6,95

Kibbeling

15,95

Lekkerbek

15,50

Hele schol / Scholfilet

16,95

Kabeljauwstaart

16,95

Inktvisringen

15,50

Mosselen

15,50

Sliptong

19,50

Vispotje uit de oven

19,50

Knoflook of pittige gamba’s
(uit de koekenpan)
19,50
Alle gefrituurde gerechten worden
geserveerd met saus, salade & friet

Katwijkse salade
Royale salade met Hollandse
garnalen | paling | tonijn
makreel | zalm

14,50

Schaaldieren salade
Garnalen | gamba | coquille

14,50

Caesar salade
Tonijn | bacon | ei | oude kaas

14,50

Boerenbrood | kruidenboter | tapenade
tonijnsalade
5,95
Schuitemaker op toast | tonijn | paling
gerookte zalm (6 st.)
6,95
Borrelplank Schuitemaker | 2 personen
diverse visspecialiteiten
21,50
Kreeftenkroketjes | rouille (6 st.) 8,95
Gambasticks | chilisaus (10 st.)

7,95

Hollandse garnalenkroketjes (6 st.)

8,95

Draadjesvlees bitterballen (8 st.) 6,50

