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to start
  

western specialties
bries

CoCKTAIL
Frisse zomercocktail van geplukte kip, garnalen, mango, avocado &
walnoot met cocktailmayonaise 11.50

u.s.a. 
bbq beef 

thin sliced

 
Licht aangebraden Black Angus beef met bbq ‘dry rub’,   
bieslook-yoghurt mayonaise & Parmezaanse kaas 12.50

mussels  
italian  

fisherman 
style

 
Gekookte mosselen op Italiaanse wijze bereid met tomaat,  
basilicum, knoflook & rode ui 12.50

lobster
bisque

Rijk gevulde kreeftenbisque met gamba’s, bieslook, lenteui & kervel 9.00

2.5 oz. iberian
cured meats

CHORIZO - PALETA DE BELLOTA voorpoot - JAMON DE BELLOTA achterpoot

70gr. dun gesneden en geserveerd met tomaat, olijfolie, zuurdesem & aioli 16.50

peach &  
burrata

Salade met gegrilde perzik, romige burrata, tomaten, pistachenoten 
& balsamicostroop 14.00

asian specialties

vietnamese 
pho-bo

Vietnamese rundvleesbouillon met roast beef, rijstnoedels, limoen,  
verse peper, taugé, basilicum & koriander on the side

gorgeous
gado-gado

Javaanse vegetarische salade met Chinese kool, aardappel, komkommer, 
tomaat, sperziebonen, broccoli, ei & pindasaus 12.50

satay 
bumbu bali

AJAM - MARANGGI 
Geroosterde saté van kip en ossenhaas, met zoetzure ketjap-sojadip  
en saus van gebrande pindakruimel & gula djawa

13.50

angel hair
garlic lobster

Gegrilde halve kreeft met “angel hair” pasta, knoflook, gember,  
chili, soja & limoen 24.50

asian
platter

Sushi & sashimi met wakame, krokant zeewier, soja en wasabi
(vanaf 2 personen)

p.p.
17.00

9.00



sushi vs. sashimi
Many people often confuse the terms sushi and  
sashimi and use them interchangeably. Although, 
both may have their similarities, they are two 
different dishes that exceed expectations.

Sushi is an art, so we work hard to craft our sushi 
using the finest, freshest ingredients to give you 

an extraordinary experience.

Eat Oysters. Love Longer.
We feature three different types of oysters to satisfy 
every oyster lover: Fine de Claire, Gillardeau & Oysters 
of Nam Kee. Nothing captures a sense of place more 
honestly than an oyster. 

There is something sexy about sucking down oysters 
with a partner; it has a type of savage procedure 
about it, eating with your hands and slurping with 
your mouth. Casanova, the 18th-century lover who 
used to breakfast on 50 oysters, has been vindicated by 
a study that proves they really are aphrodisiacs.

Fruit de Mer: Extravagance 
on the half shell
At every level, and at almost any time of the day, you 
will love the simplicity of our seafood bar. It is low 
fat and very high in nutrients. 
 
 On a hot summer’s day, nothing beats the unfussy 
pleasures of chilled seafood.



raw bar
sushi & sashimi

poké bowl
Sushirijst, gemarineerde zalm & tonijn, gepelde edamame boontjes, 
avocado, shiitake & zeewiersalade 17.50

mixed 
sashimi plate

Schotse Zalm - Yellowfin Tonijn - Zwaardvis
met wakame, krokant zeewier, soja en wasabi 15.00

mixed 
sushi plate

Spicy Tuna inside out roll - California roll - Tempura Hosomaki roll - Daily roll
met wakame, krokant zeewier, soja en wasabi 17.00

asian
platter

Sushi & sashimi  met wakame, krokant zeewier, soja en wasabi  
(vanaf 2 personen)

p.p.
17.00

sushi boat
24 stuks sushi, 100 gram sashimi, zalm, tonijn & zwaardvis 
32 stuks sushi, 140 gram sashimi, zalm, tonijn & zwaardvis 
48 stuks sushi, 180 gram sashimi, zalm, tonijn & zwaardvis

Met wakame, krokant zeewier, soja en wasabi 

57.50 

77.50 

97.50

oysters
 

  

oysters half dozijn - op ijs - citroen - komkommergranité - frambozenvinaigrette

FINE DE CLAIRE NR.3 fijn - vlezig - mild - zilt  19.50

GILLARDEAU NR.4  vol - vet - zacht zoet 26.50

TIP: OESTERS VAN NAM KEE
4 gestoomde oesters met  
zwarte bonensaus 17.00 

oysters 
tasting

half dozijn - op ijs - citroen - komkommergranité - frambozenvinaigrette 

3 x Fine de Claire - 3 x Gillardeau 

3 x Fine de Claire - 3 x Gillardeau - 2 x Oesters van Nam Kee
23.00

29.50

fruits de mer  
Proeverij van schaal- en schelpdieren (vanaf 2 personen)

PLATEAU  
FRUITs DE MER 

 bries

Vongole - kokkels - scheermesjes - mosselen - Fine de Claires - 
Gillardeau - steurgarnalen – Hollandse dopgarnalen –  
King Prawns – Noordzee Krabbenpoot

p.p.
34.50

uit te  
breiden met:

lobster, Halve Canadese Kreeft

alaska treasure, 150 gram King Crab

baeri Kaviaar, van de Siberische steur met een romige & zilte smaak
10 gram geserveerd met gerookte zalm, blini’s, ei, crème fraîche en bieslook

21.00 

29.00

34.00

seafood bar



The fishmarket
Elke woensdagavond vanaf 17.30 uur verzorgen wij uw diner 
volgens het principe van The Fish Market. Uit verschillende 
soorten dagverse vis, schaal- en schelpdieren kiest u uw 
favorieten. 

Onze chef beantwoordt graag uw vragen, doet  
suggesties of stelt desgewenst een proeverij  
samen, die u naar wens kunt uitbreiden met  
kreeft, gamba’s en coquilles. 

De open keuken geeft u de gelegenheid om de 
bereiding van uw vis van fileren tot serveren te  
volgen. Voor het voorgerecht kunt u een keuze  
maken uit de kaart, daarna nodigen we u graag  
uit om The Fishmarket te bezoeken. 
 
Wekelijks wisselend assortiment,  
vanaf € 12,- per 100 gram. 
 
Liever geen vis op woensdag? 
Een vleesgerecht of vegetarisch alternatief is altijd mogelijk.  

Kortom, een avond genieten van heerlijke vis, passende wijn, live muziek 
en uitzicht op zee.

The steakmarket
Elke zondagavond vanaf 17.30 uur verzorgen wij uw diner 
volgens het principe van The Steak Market. 

U heeft de keuze uit een prachtige selectie van heerlijk mals 
vlees. Hollandse dikbil, Texels lam, Iberico varken en van 
Palmensteyn Blonde d’Aquitaine zijn slechts een kleine greep 
uit het aanbod.

Uw keuze wordt in een open keuken bereid en aan tafel  
geserveerd met een frisse salade, knapperige frieten en  
bijpassende sauzen. 

Stevige trek? Hanteer zelf het mes om aan te geven hoe 
zwaar uw steak mag zijn. 

Voor het voorgerecht kunt u een keuze maken uit de kaart, 
daarna nodigen we u graag uit om The Steakmarket te be-
zoeken. 

 
Liever geen vlees op zondag?

Een visgerecht of vegetarisch 
alternatief is altijd mogelijk.

Wekelijks wisselend  
assortiment, vanaf € 9,-  
per 100 gram.



mains
  

western specialties
catch of

the day
Vraag onze crew naar de vangst van de dag 23.50

dover sole 
‘meuniÈre’

Zeetong in zijn geheel, ± 450 gram, in roomboter gebakken
met gekookte krieltjes, peterselie & sauce tartare dagprijs

tenderloin
steak

Tournedos van ossenhaas, ±180 gram, gegrild met roseval,  
bospaddenstoelen & groene pepersaus 27.50

Libanese  
Falafel Köfte

 
Libanees platbrood met falafel, courgette, tomaat, feta,  
diverse groene groenten, hummus van rode biet & baba ganoush 19.00

chef’s
steak

Wekelijks wisselende steak, vraag onze crew weekprijs

asian specialties

miso glazed 
black salmon

In de oven gegaarde zalmfilet, gemarineerd in miso en sojasaus met gepofte 
zoete aardappel, spicy crème fraîche, paksoi, lenteui & rode pepertjes  
         tip: Oedipus | Offline | White Ale 4.5% | zomers & fruitig  5.00

21.50

spicy giant 
sea prawns

In piri piri gebakken black tiger ‘body peeled’ gamba’s met  
gewokte Oosterse groenten, fijne pasta & Asian dip 25.00

indian  
chicken  
madras

Indiaas gekruide curry met kip, knapperige Oosterse groenten, kurkuma, 
koriander, yoghurt & jasmijnrijst - ook vegetarisch te bestellen     
         tip: Oedipus | Thai Thai | Tripel 8% | fris, spannend & exotisch  5.00

19.50

one way
roasted tuna

Aan één kant gebakken tonijnsteak, gepaneerd in sesam met  
zoetzure groenten, Oosterse noedels & teriyakisaus

24.50

drunken  
seafood  

red curry

KABELJAUW - TONIJN - ZALM - GAMBA’S - MOSSELEN
Met paksoi, broccoli, rode ui, prei, paprika, wortel, boontjes & 
krielchampignons in rode curry met witte rijst

22.50

side dishes
frites Bourgondische friet met groene kruidenmayonaise & Zaanse mayonaise 3.50

vegetables In oestersaus gewokte groenten van het seizoen 4.00

beetroot Salade van rode biet met appel, ui & walnoot met French dressing 4.00

kimchi Traditioneel bijgerecht uit de Koreaanse keuken met gefermenteerde kool, 
wortel, prei & daikon

4.50



cheese
 
Zelf samen te stellen uit de selectie van kaasspecialist Peter den 
Elzen De kazen staan in volgorde van smaakopbouw:

I Cremeux de 
Bourgogne

Frankrijk, Bourgogne – triple créme – mild

II Vleitegeit
 
Noord-Holland, Winkel – belegen – geit – zacht – vol – zoet

III Appenzeller
 
Zwitserland, Appenzell – mild pittig – kruidig

IV Boeren 
Camembert

Normandië – au lait cru – kruidig – aards

V Bontaleggio Noord Italië, Lombardije – ruw – berg kaas - romig zacht

VI Époisses Frankrijk, Côte-d’Or – lepelkaas – licht zout – zeer romig – pikant

VII Fourme  
d’Ambert

Frankrijk, Puy-de-Dôme – pittig – blauwader – fruitig

                  per drie 10.00

                  per vijf 15.00

                     per zeven 20.00

tip: Een glaasje Colheita Kopke port (1976, 1982, 1996, 1998)  vanaf 5.00



sweets

chocolate
trio

FUDGE - MOUSSE - IJS
Van witte-, melk & pure chocolade

tip: een glaasje Pedro Ximénez,  Delgado Zuleta  5.00 
9.00

bries
summer sorbet

Drie soorten wisselend sorbetijs met vers rood fruit & slagroom 8.00

upside down
cheese cake

Van blueberry, mascarpone, vanille en Bastogne  
met cassis-sorbet ijs 

tip: een glaasje Muscat de Rivesaltes, Domaine Sarda-Malet  5.00

9.00

chef’s 
choice 

Wisselend dessert van de Chef 
       

9.00

special coffees

dutch coffee Met Ketel 1 Matuur 8.00

irish coffee Met Tullamore Dew Irish whiskey 8.00

french coffee Met Cointreau 8.00

spanish coffee Met Licor 43  of  Tia Maria 8.00

italian coffee Met Amaretto 8.00

kiss of fire Met Cointreau en Tia Maria 8.00

bries coffee Met Frangelico 8.00

whisper 
goodnight

Warme opgestoomde melk met Frangelico 7.00

digestieven
Diverse likeuren, grappa en dessertwijn                               vanaf    
Vraag naar onze bijzondere Whisky’s & Cognacs                                                  5.50

friandises
tip: home made
small sweets

Huisgemaakte lekkernijen voor bij de koffie of thee 4.50




