Surprise menu
3 gangen 32,50
4 gangen 37,50
5 gangen 42,50
AANBEVOLEN:
Proeverij van onze specialiteiten 47,50

Buiten de kaart
Wij serveren dagelijks voor-, hoofden nagerechten buiten de kaart.
Vraag een van onze medewerkers
gerust naar deze gerechten en prijzen.
Ze geven u graag uitleg.

Vooraf
Plankje brood
Vanaf 4,50
Met huisgemaakte kruidenboter,
tapenade, olijven en dun
gesneden serranoham
Plankje Pata Negra

Vlees hoofdgerechten*
Varkenshaas
Gevuld met gerookte zalmﬁlet
en bospaddenstoelensaus

19,00

Gegrilde tournedos
Met peper-, rode wijn- of
bospaddenstoelensaus

24,50

Mixed Grill
Tournedos, entrecote, kipﬁlet,
varkenshaas en spareribs

23,50

Spare Ribs
19,00
Overheerlijk gemarineerde spare ribs
Trio van biefstukjes op
23,50
Japanse wijze
Tournedos, entrecote en varkenshaas
in een Japanse saus

13,00

Koude voorgerechten
Salade pikante kip
Salade van pikant gebakken
gegrilde en gerookte kip,
komkommer en walnoten

13,50

Salade Zeevruchten & Zalm
13,50
Salade van diverse zeevruchten
en dungesneden zalmﬁlet, diverse
slasoorten en zongedroogde tomaat
Salade vegetarisch
Diverse slasoorten, burrata,
feta, komkommer, tomaat,
Parmezaanse kaas

13,50

Carpaccio ‘’le bateau’’
13,50
Dungesneden runderlende met sla,
pesto of truﬀel dressing, Parmezaanse
kaas, Reypenaar kaas en pijnboompitten

Vegetarisch? Geen probleem.
Overleg het even met ons. We houden
daarnaast graag rekening met speciale
dieetwensen, allergieën en eventuele
ingrediënten waar u niet van houdt.

Warme voorgerechten
Mexicaanse tomatensoep
‘Pittig’

8,00

Onze overheerlijke vissoep

8,50

Wijngaardslakken
Gegratineerd in kruidenboter
en gorgonzola

14,00

Kikkerbilletjes uit de wok
Op oosterse wijze

15,00

Duo van gegratineerde
mosselen en gamba’s

15,00

Oosterse garnalen uit de wok
14,50
Verschillende zeevruchten en gamba’s
uit de wok met kroepoek
Proeverij Vlees
Kopje Mexicaanse tomatensoep,
carpaccio en een salade pikante
kipﬁlet

15,00

Proeverij Vis
15,00
Kopje vissoep, salade zeevruchten
met dungesneden zalmﬁlet,
gamba van de grill

Vis hoofdgerechten*
Thai curry*
Diverse vissoorten,
met groenten en zwarte rijst.
*Ook als Vega te bestellen

23,50

Zonnevisﬁlet
Gegratineerd in een lekkere
vissaus met tapenade, knoﬂook,
zeevruchten en verse groenten

22,50

Grote wilde gamba’s uit de wok
Met knoﬂook en verse groenten

21,00

Matelot
Gebakken roodbaars, zalm en
kabeljauw met verse groenten

23,50

* Alle hoofdgerechten worden geserveerd
met salade, frietjes en mayonaise.

Nagerechten
IJs-Surprise
IJs-verrassing met slagroom
en dessertsaus

7,50

Tartuﬀo Classico
Chocolade truﬀelijs met Amarena
kersen en slagroom

7,50

Le Bateau Sorbettrio
7,50
Drie verschillende bolletjes sorbetijs
met vers fruit en slagroom
Dame Blanche
Vanille ijs met chocoladesaus
en slagroom

8,50

Kaasplankje
Verschillende kaassoorten
met balsamico-siroop en brood

8,50

Koﬃe, espresso,
cappuccino of thee

Vanaf 2,40

Coﬀee de Brazil
7,50
Koﬃe met Kahlúa, roomijs en slagroom
Irish coﬀee
Koﬃe met whiskey, basterdsuiker
en slagroom
We hebben ook een ruime keuze aan
likeuren in huis.
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