
DE WALVISVAARDER
... al 50 jaar een tweede thuis



VOORGERECHTEN
Loempia        9.5
paddenstoelen - mihoen - peen - truffel

Sesam kletskoppen       9.5
romige geitenkaas - honing - rucolasalade - appel

Mousse van gerookte paling    11.5
knoflooktoast - komkommer - sherry mayonaise 

Steak tartaar van Terschellinger rund   12.5
aardappel - kruidensla - dragon mayonaise

SALADES 
Ceasar Salad      12.5 / 9.5
gebraden kippendijen - knoflookcroutons
parmezaan - ei - bacon

Gamba’s       14.5 / 12.5
spinazie - peultjes - paddestoelen - cherry tomaat

ook vegetarisch en als voorgerecht verkrijgbaar 

SOEPEN
Pomodorisoep       6.5
basilicumolie - bosui

Soep van de chef                  7
vraag naar onze wisselende soep

BIJGERECHTEN
Rabarber & cranberry          4
compote - walvisvaarder classic

Verse frieten                   4
mayonaise

ZIE HET KRIJTBORD VOOR ONZE SPECIALS.

    vegetarisch       veganistisch 

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

HOOFDGERECHTEN
Soba noodles          19.5
tempeh - ingelegde wortel - sojabonen - beukenzwam 

Quiche van spinazie         18.5
ricotta - gegrilde paprika - sud’n sol - geroosterde pitten

Zeebaarsfilet          21.5
visgroenten - botersaus - mousseline van aardappel - pastinaak

Kabeljauw               22.5
visgroenten - schaaldierensaus - langoustines 

Ossenhaas           26.5
groene groenten - paddestoelen - morieltjessaus - aardappel  

Eendenborst          19.5
paksoi - hoisin - aardappel

BURGERS GESERVEERD MET VERSE FRIET

Black Angus            15
tomaat - augurk - ui - cheddar - bacon - bbq saus

Veggie           15
tomaat - augurk - ui - cheddar - bbq saus

DESSERTS
Boeren yoghurt bavarois                7.5
gemarineerd fruit-tuilles

Ganache van pure chocolade         8.5
pistache ijs - noten - mokka

Sorbetijs                   8
mango - framboos - citroen - espuma - merengue

Kaasplateau               11.5
apppelstroop - vijgenbrood

KIDS
Kindermenu  tomatensoepje - frietjes met appelmoes    14.5
en naar keuze kroket, kip of gebakken vis ~ ijsje

Pasta bolognaise         12.5
met gehakt - brood - tomatensaus ~ ijsje   

The Passage

.. Come into calmer waters 

after a long, adventurous 

journey. New experiences, 

beautiful memories and 

wise life lessons richer 

While fl oating, we sail to 

our new destination, a quiet 

harbor. And make us out 

there for a new trip 

- Aurelia 
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