{Dinerkaart}
vanaf 17.00 uur

{Voorgerechten}

Vleesgerechten

~
~
~
~
~

Brood met verschillende dips		
Flat bread met geitenkaas en uiencompôte 		
Knoflookbrood met oude kaas uit de oven
Krokante inktvisringen met aïoli 		
Wilde Gamba’s 		
Gepelde Argentijnse gamba’s in knoflookolie met brood
~ Vleesproeverij 		
Verschillende vleessoorten geserveerd met brood
~ Visproeverij		
Verschillende vissoorten met bijpassend garnituur

{Soepen}

~ Tomatensoep 		
Met crème fraîche, pesto en croutons
~ Schaaldierensoep		
Krachtige soep van garnalen met wilde gamba’s

6,5
6,0
5,5
6,5
9,5
11,0
12,5

6,0
8,5

~ Visserssalade
10,5 of 16,0
Gerookte zalm, tonijnsalade
en gebakken wilde gamba’s met citroenmayonaise
~ Oosterse kipsalade
10,0 of 15,0
Gebakken kipreepjes Teriyaki met sojadressing
~ Geitenkaassalade
9,5 of 14,5
Gebakken geitenkaas met rode uiencompote, vers gebrande
cashewnoten en een appel/mosterd dressing

Deelplanken
Om samen te delen of als compleet
hoofdgerecht voor één persoon
~ Vissersplank
18,5
~ Slagersplank
17,5
~ Vegetarische plank 17,0
~ RiXX plank
20,5

geserveerd met verse frites en salade

Vraag de bediening
naar onze Specials!

18,5
19,5

~ Falafel burger		
Met tomatensalsa en yoghurt spread
~ Gevulde avocado		
Mexicaans gevulde avocado
met tomatensalsa en crème fraîche

13,5
16,5

{Huisgemaakte Burgers}
geserveerd met frites en salade
~ RiXX burger
Burger van grain fed rund met augurk,
tomaat en mosterdsaus

16,0

~ Mexicaanse kipburger
Krokant gebakken burger met guacamole,
tomatensalsa en creme fraîche

15,5

~ Surf & Turf burger
Kalfsburger met gemarineerde gamba’s,
gebakken uien en aïoli

18,5

{Desserts}

{Hoofdgerechten}

~ Gerookte zalmbundel 		
Traditioneel volgens de Kodiaks in Alaska gerookte
Noorse zalmbundel op dennengloed warm bereid,
geserveerd met crème fraîche en groente tagliatelle
~ Zeeduivelfilet
Gegrild boven houtskool
met Argentijnse Gamba’s en garnalensaus
~ Fish & chips 		
Reepjes krokant gebakken scholfilet
met vers gebakken chips en tartaarsaus

17,5

Vegetarisch

{Salades} klein of groot

Visgerechten

~ Varkensschnitzel 		
Gepaneerd in tortillachips
met Mexicaanse tomatensalsa en guacamole
~ BBQ kipbrochette		
Spies van malse kippendijfilet met paprika,
Zeeuws spek en aïoli
~ Flank steak		
Biefstuk van grain fed runderbavette
met portsaus en gebakken paddenstoelen

23,5

21,0

~ Crema Catalana		
Het Spaanse broertje van de crème brulée, à la minute
afgebrand met een vleugje sinaasappel en kaneel
~ Karamel ijstaart 		
Karamel parfaît met merengue
en een bodem van kandijkoek
~ Koffie compleet
Met verschillende zoetigheden
~ Kaasplank		
Assortiment van verschillende kazen
met bijpassend garnituur
~ Cheesecake van de dag 		

16,5

Kindermenu

~ Klein tomatensoepje of brood met kruidenboter 3,5
~ Verse frites met frikandel, schnitzel of krokante
visreepjes met mayonaise en appelmoes
7,0
~ Poffertjes met een bol chocolade ijs en slagroom 4,5

Heeft u een allergie? Laat het ons weten!
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