
Onze klassieke plateaus
Inclusief sausjes. 
Fruits de Mer met brood, Crustacés met friet

Fruits de Mer Royale [koud]
    o.a. mix van schelpen | oesters | ½ krab/krabpoten |
    langoustines | gamba's
    + ½ kreeft   dagprijs
Crustacés Royale [warm]
    o.a. ½ krab/krabpoten | langoustines | gamba's | 
    à la plancha
    + ½ kreeft    dagprijs
Hele of halve Kreeft
    gekookt of à la plancha

42,50
 
 
 

42,50
 
 
 

Dagprijs

Welkom bij Seafarm
Beleef het eten van vis, schaal- en schelpdieren van
topkwaliteit hier bij ons. Veel producten komen uit
Zeeland óf vanuit ons eigen bedrijf: we kweken tarbot,
vangen mesheften en verwateren onze Seafarm Oysters
en schelpdieren in Oosterschelde bronwater. Onze
huisgekweekte tarbot is als eerste platvis op de wereld
ASC gecertificeerd.

Te bestellen tot 17.00 uur
Keuze uit desem wit of desem donker van Bakkerij Vader.

Lunch

Tarbot confit en Hollandse garnalen met 
een crème van schaaldieren
    desembrood
Gerookte zalm met pesto van groene kruiden en pickles
  desembrood
2 Wieringer garnalenkroketten met 
daslook-kaffir limoen mayonaise
    desembrood
Seafarm's 12 uurtje
    gerookte zalm | bisque | garnalenkroket | desembrood

18,00

17,00

19,00

19,50

6,00

12,50

12,50

18,00

8,50

12,50

11,50

32,50

Brood 
    met smeersels
Oester gegratineerd
    3 oesters | Champagne sabayon
Wieringer garnalenkroketjes 5st.
    kimchimayonaise | krokante peterselie
Tarbot én croute 
    korstdeeg | paddenstoelen | truffelcrème |
    zeewiercrème | spinazie
Mesheften 
    lardo | amandelboter 
Trio van schelpen
    mesheften ceviche | wulken met knoflookboter |
    kokkels met kokosmelk
Schelpen mix
    knoflookolie | sherry
Seafarm's Fingerfood Plateau
    garnalenkroketjes | schelpen | mesheften | alikruiken |    
    krabkoekjes | Hollandse garnalen |
    brood | smeersels

Voorgerechten

Soepen
Tarbot velouté
  roomsoep van tarbot  | croutons | kokkels | notencrumble
Bisque van kreeft
   brioche | rouille | gruyère 

11,00

14,50

32,50

28,50

19,00

25,00

28,50

Desserts
White Lady by Escoffier
    witte chocolade | amandel | citrus | wilde perzik
Zeeuwsch dessert
    bolus | babbelaar | karamel 
Taart uit de bakkerij
Koffie compleet
    Keuze uit diverse koffies met kleine lekkernijen.
Speciale koffies
    Irish | Spanish | Italian | French | Zeeuws | Irish 2.0
Espresso martini
Dessertwijn
    Clos Mont Blanc Late Harvest (rood)
    Quinta do Casal Monteiro (wit)

8,50

9,50

5,50
9,00

9,00

9,50
11,00

Leider in duurzame gekweekte tarbot en schelpdieren

Vismarkt

Tarbotfilet
    saffraansaus  | fregola noir
Tarbotmoot
    jus van strandkrabben | mousseline
Fish & Chips 
    kabeljauw | tartaarsaus | mayonaise | frites
Gamba's à la plancha
    pikante mayonaise  
Surf & Turf
    langoustines | lamsrack | saus van zwarte knoflook
Oosterscheldekreeft à la Seafarm
    Beurre blanc | schelpjes | mesheften
Catch of the Day
    Vers voor u geselecteerd naar inspiratie van de keuken 
    brigade.

Liever alleen vlees? De Surf & Turf is ook te bestellen met enkel lamsrack.

Tip van de chef: laat jezelf verrassen door onze huisgekweekte 
ASC gecertificeerde tarbot!

Dagprijs

Heeft u allergieën? Laat het ons weten!

Dagprijs


