DAGKAART
Dagelijks vanaf 11.30 uur

Gebak (vanaf 10.00 uur)
Appelgebak met slagroom

Warme gerechten

3,25

Wisselend gebak zie onze Vandaag naast de kaart of vraag de bediening
Warme Brusselse wafel met cranberrycompote en slagroom 4,75
½ Warme Brusselse wafel als bovenstaand 3,25

Borrelhapjes
Cheese tortillachips (koud), tomatensalsa en guacamole 4,75
Bitterballen ‘de Bourgondiër ’(8st) 7,50
5 Ambachtelijke kroketjes van Waddengarnalen met Dijonmayonaise 8,75
Gefrituurde Spaanse inktvisringen met aïoli 8,25
Fried potato wedges met aïoli en chilisaus 5,25

Met huisgemaakte spread, rode ui, rucola en komkommer

Broodje Indo pulled pork 7,50
Langzaam gegaarde varkensschouder met Rendang,
pinda’s, seroendeng en gefrituurde ui

Broodje gegrilde groenten 8,00
Gegrilde groenten uit de oven met o.a. Hummus,
courgette, paprika, asperges en geraspte kaas

Broodje makreel Roedjak 9,75
Met rode ui, rucola en ei

brood en gezouten boter

knoflook, verse kruiden en zeekraal
Geserveerd met brood en Parmezaanse kaas

Seafood Special

Thaise rode pompoencurry 17,50
Mild pittige rode curry met o.a. bataat, paksoi, broccoli
Geserveerd met basmati rijst

Fruit de mer

paprika, cherrytomaat, paksoi en broccoli
Romig door kokosmelk en pompoen.

p.p. 3 oesters, ½ kreeft, kingcrab, langoustines,
gamba’s, coquilles, kokkels, mosselen en Hollandse garnalen

geserveerd met dressing, sauzen en brood

Tagliatelle verde 14,50
Tagliatelle met paddenstoelen, baby spinazie, asperges

Planken

Parmezaan en zongedroogde tomaten.

Charcuterie 14,25 p.p.

Shakshuka

Verschillende soorten ambachtelijk charcuterie met o.a.

Turks ovengerecht met ei (baveux), mild pittige tomatensaus en harissa

tomatentapenade, olijven, cornichons en 2 soorten brood

Geserveerd met zuurdesembrood en boter

Antipastiplank Chef’s Choice vanaf 2 peronen 15,50 p.p.
Assortiment charcuterie, kaas, vis en smeersels met brood
Ortiz Bonito del Norte 10,00
Blikje witte tonijn op olijfolie met aïoli, olijven en brood

Salades

Vandaag naast de kaart

Warme geitenkaassalade 14,00
Met honing gegratineerde geitenkaas, geserveerd op vruchten notenbrood en
een salade met truffeldressing, druiven, noten en dadels

Tonijnsteak (medium-rare) 18,50
Met sushirijst, komkommer, mais, avocado en yuzu

Couscous
Met o.a. komkommer, tomaat, olijven, noten en groene kruiden
Kip 14,00
19,50

Gebakken gamba’s, coquilles, mosselen op een salade van komkommer, wakame,
rode ui, tomaat met Oosterse sesamdressing. Geserveerd met brood en boter

Waddensalade “voor de deur gevangen”

vanaf 2 pers. 44,50 p.p.

Minimaal 2 dagen van te voren reserveren!

Geserveerd met basmati rijst en platbrood

Gegrilde groenten 9,50

Pesto, tomatentapenade en aïoli

Salade schaal en schelpdieren

Geserveerd met sjalotjesazijn, kruidenvinaigrette,

Spaghetti met coquilles, gamba`s, mosselen, kokkels,

keuze uit: Sucuk Turkse knoflookworst 11,00

Brood met smeersels 7,00

of

Spaghetti di Mare 21,50

Zomer oester uit Zeeland vanaf 3 stuks, per stuk 3,00

Mild pittige rode curry met gamba`s, zalm- en kabeljauwfilet,

Broodje jong belegen kaas 6,75

Feta 12,00

Zie onze Vandaag naast de kaart of vraag de bediening

Fines de Claires Oléron nr.3 vanaf 3 stuks, per stuk 2,75

Thaise rode viscurry 22,50

Zuurdesembrood

Keuze uit:

Catch of the day

Oesters

17,50

Waddengarnalen op een groene salade met o.a. komkommer, rode ui, tomaat,
groene asperges, ei, limoendressing en brood met boter

Vanaf 16.00 uur serveren een aantal voor- en hoofdgerechten

Ortiz sardientjes Antigua 10,00
Blikje sardientjes geserveerd als bovenstaand

buiten de dagkaart om

Visplank

Zie onze Vandaag naast de kaart of vraag de bediening

vanaf 2 peronen 21,50 p.p.

Soepen

Royaal vis assortiment met o.a. Hollandse garnalen, mosselen,

Pomodorisoep - soep van gepureerde pomodori tomaten.

oesters, gamba`s, vis uit blik (pittig) en makreel paté

Geserveerd met pesto en brood 7,50

Geserveerd sauzen en brood

Marlijn’s vissoep - goed gevuld maaltijdsoep met verschillende
visfilets, gamba’s, mosselen, Hollandse garnalen en zeekraal.
Geserveerd met brood en rouille 14,25

Kindergerechten en desserts z.o.z.
www.demarlijn.com | 0519 531397 | paviljoen@demarlijn.com

Kaasplank

4 soorten 10.50 6 soorten 14.50

Met noten, gedroogde zuidvruchten, appelstroop en brood

DAGKAART
Dagelijks vanaf 11.30 uur

Seafood Special
Fruit de mer

vanaf 2 pers. 44,50 p.p.

Desserts

Minimaal 2 dagen van te voren reserveren!
p.p. 3 oesters, ½ kreeft, kingcrab, langoustines,

Copa nata con nueces

gamba’s, coquilles, kokkels, mosselen en Hollandse garnalen
geserveerd met dressing, sauzen en brood

vanille roomijs met gekarameliseerde
walnoten van het Spaanse huis Menorquina
5,00

Aardbei en merengue
Gemarineerde aardbei met merengue, yoghurt
en pistachenoten
8,00

Banaan en chocolade
Banaan met ijstaartje van chocolade,

Kindermenu’s

crème fraiche en cashewnoot

Poffertjes met poedersuiker 5,25

7,50

Zak frites met fritessaus en ketchup 3,75

Kaasplank

Frites met appelmoes en naar keuze; bitterballen, kipnuggets,
mini frikandellen, kaassoufflé of calamaris 8,25
Spaghetti bolognese (tomaten-gehaktsaus) en geraspte Pecorino 8,25

4 soorten 10.50 | 6 soorten 14.50
met noten, gedroogde zuidvruchten, appelstroop en brood

Frites karaage kippendijvlees in een krokant Japans tempurabeslag met frites
en appelmoes 9,75
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