DE WALVISVAARDER

... al 50 jaar een tweede thuis

TOT 20:0O UUR

PLUKBROOD

7,5

aioli - tappenade - boter

Hollandse garnalen

12.5

aardappelsalade - bitterbal van kreeft-cherrymayonaise

Bresaola van rund

11.5

Italiaans gedroogd rundvlees - bramen - cashewnoten
framboos - cranberrydressing

courgette - paddenstoelen - asperges - truffel

Buratta

10.5
gemarineerde cherrytomaat - geroosterde pitten - balsamico

GROOT / KLEIN

Warm gerookte zalm

13.5 / 11.5
gemengde sla - kwartelei - komkommer - mierikswortelmayonaise

Ceasar Salad

13.5 / 11.5
gebraden kippendij - knoflookcroutons - kwartelei - parmezaan

SOEPEN
Pomodorisoep

7.5

basilicumolie - bosui

Soep van de chef

8.5

vraag naar onze wisselende soep

4.5

4.5

mayonaise

veganistisch mogelijk

19.75

shiitake - paprika - courgette - tomaat

Zeebaarsfilet

.. Come into calmer waters
after a long, adventurous

23.75

peen - venkel - chioggia biet - gamba - aardappel - botersaus
24.5

verse pasta - antiboise

journey. New experiences,
beautiful memories and
wise life lessons richer

Maïskip

20

groene groenten - paddenstoelen - aardappel - cognacsaus

Runder entrecote

24.75

groene groenten - gerookte knoflook - aardappel

Black Angus

While ﬂoating, we sail to
our new destination, a quiet
harbor. And make us out

BURGERS GESERVEERD MET VERSE FRIET

there for a new trip
15.5

tomaat - augurk - ui - bacon - cheddar - bbq saus

Beyond

15

- Aurelia

tomaat - augurk - ui - cheddar - bbq saus

DESSERTS
Pannacotta

9

kokos - steranijs - vanille - pure chocolade

Sorbet

8.75

veganistisch

Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten.
Heeft u een allergie? Graag melden.

8.75

mousse van citroen - gebrande meringue - bosvruchten sorbet

Kaasplateau

12.5

vijgen chutney - kletzenbrood

KINDERMENU 3-GANGEN

ZIE HET KRIJTBORD VOOR ONZE SPECIALS.
vegetarisch

Gnocchi

Citrus meringue

“Walvisvaarder classic”

Verse frieten

19.75

framboos - mango - citroen - rood fruit

BIJGERECHTEN
Rabarber cranberry compote

Quiche van spinazie

Heilbot
10.5

SALADES

The Passage

ricotta - sud’n sol tomaat - gemengde pitten - hollandaisesaus

VOORGERECHTEN

Fregola

HOOFDGERECHTEN

(ook los te bestellen)

15.5

- Tomatensoep
- Keuze uit; ● Kroket, kip of gebakken vis,
Geserveerd met friet, mayonaise en appelmoes
● Pasta bolognaise
- Kinderijsje
Artwork “The Passage” by La Aurelia
Design - www.la-aurelia.com

