Tapas
Mosselen met chorizo – 8.50
Gefrituurde aubergine met balsamico stroop – 9,00
Gevulde paprika met roomkaas en rozijnen 2x -8.75 Paellakroketjes 2x – 9.50
Gefrituurde inktvisjes met aioli – 9.00
Empanadas 2x – 9.25
Albondigas – 8.50
Mandje brood met tapenade of aioli of olijfolie of kruidenboter - 4,50
Voorgerechten
Oer Hollandse garnalen cocktail 100 gr -biologische Noordzee garnalen – 14.50
Charcuterie diverse Spaanse worsten en ham (Serrano Grand Cru), paté, augurkjes en olijven – 12,50
Steak tartaar vers handgesneden -120 gr. zelf te mengen met augurkjes, ansjovis, ui, mosterd,
kappertjes, verse eierdooier en brood – 12.50 (ook mogelijk als hoofdgerecht 200 gr. + 5,00)
Zeeuwse oesters -3 stuks op ijs – 10.50
Fruits de mer – ½kreeft 2 oesters en 4 langoustines -28.50 (indien voorradig )
Soep van de dag - 6,50
Vegetarisch
Pasta van de week – 16.50
Salade van de week afwisselende maaltijdsalade met brood – 16.00
Kaasfondue met Emmentaler, Gruyere – met gegrilde paprika, aubergine, pompoen en brood - 18,50
Vis
Paella in ‘t pannetje met schaaldieren, gegrilde langoustines, kippendijen en mosselen in kruiden
boter – 18,50
½ Canadese kreeft met geklaarde boter, witte koolsla, dille en crème fraiche 260 gram - 25.00
Verse vis van de week met salade en frites -17.50
Vlees
Onderstaande gerechten worden geserveerd met een salade, frites of ovenaardappelen
De Fles spare-ribs 500 gr met knoflook saus - 18,50
Dry aged beefburger (250 gram) op brood met geitenkaas ,tomaat, augurk en saus - 16,50
Tournedos van de grill -200 gram, keuze uit pancetta, eendenlever en uiencompote of bearnaise
crème – 28,50 (Hollandse dikbil)
Entrecote van de grill 250 gram met salieschuim – 18.50 (Hollandse dikbil)
Bavette steak van de grill 300 gram met kruidenboter- 18.50 (Hollandse dikbil)
Poussin van het spit met salade van gegrilde groenten, yoghurt dressing en frites – 17,50
Studentenschotel – Als student heb je het al zo zwaar, daarom een lekker, wekelijks wisselend
gerecht (op maandag t/m donderdag en op vertoon van studentenpas) voor maar – 12,50
Kom je gezellig met een grote groep eten? Bespreek dan even van tevoren de mogelijkheden, zodat we
onze kwaliteit van het eten kunnen waarborgen.

Heb je allergieën? Overleg even wat je wel en niet kunt eten, we geven je graag advies.

