verse broodjes

voorgerechten

| tot 17.00 uur

Wit zacht
PAIN DE MER**
broodje
donker of wit
		 (gesneden brood)

HOLLANDSE GARNALEN

€ 6,50
(Holland gepeld)		

€ 7,95

WILDE PALING gerookt

€ 7,95

WILDE ZALM gerookt
RILETTE

€ 6,50
€ 6,50
€ 5,95

€ 7,95
€ 7,40

van warmgerookte zalm (huisgemaakt)

specialiteiten schaal- en schelpdieren
GARNALENCOCKTAIL

van in Holland gepelde garnalen
met huisgemaakte cocktailsaus
€ 10,50

TAPIJTSCHELPEN (PALOURDES)

met tomaat, courgette, knoflook, witte wijn en dille
- geserveerd met Pain de Mer -

€ 9,50

KOKKELS

HARING

€ 2,95

€ 4,40

GARNALENKROKET

€ 4,00

€ 5,40

** PAIN DE MER is een uniek natuurdesembrood. Het is bereid met gezuiverd zilt zeewater uit de
Oosterschelde. In het brood wordt uitsluitend gebruik gemaakt van vol Zeeuws tarwebloem.
Een uniek product die bij uitstek geschikt is in combinatie met vis, schaal-en schelpdieren.

gestoomd in Pernot, knoflook, laurier, citroen, roomboter,
tijm, sjalotje, peterselie, dragon, kervel en bieslook
- geserveerd met Pain de Mer -

€ 9,50

SCHEERMESSEN

gestoomd in witte wijn met basilicum, knoflook, tomaat en peper
- geserveerd met Pain de Mer -

€ 9,50

kleine gerechten

ZEEUWSE MOSSELS

| tot 17.00 uur

in Trappistenbier met o.a. knoflook, laurier,
tijm, lente ui en bieslook

Gebakken vis (gefrituurd)

- geserveerd met Pain de Mer -

€ 9,50

KIBBELING		
KIBBELING KABELJAUW		
LEKKERBEKJE		

€ 7,50

SCHAALTJE RINGEN VAN PIJLINKTVIS 		

€ 5,50

€ 5,50
€ 5,50

Calamares, huisgemaakt

OPENGESTOKEN ZEEUWSE OESTERS

Zeeuwse oesters hebben wij van oktober tot circa mei
in de zomerperiode hebben wij Franse of Ierse oesters
3 st. € 5,85 | 6 st. € 11,70 | 12 st. € 23,40

OPENGESTOKEN ZEEUWSE PLATTE OESTERS

2 GARNALENKROKETTEN		

€ 7,95

SAUZEN		

€ 0,65

met Pain de Mer

3 st. € 7,50 | 6 st. € 15,00 | 12 st. € 29,50

OESTERS

knoflook | ravigotte | mayonaise | remoulade | cocktail saus

gegratineerd of uit de oven met huisgemaakte tuinkruidenboter
Meerprijs € 0,35 per oester

RIJKGEVULDE VISSOEP BRU17
- geserveerd met Pain de Mer -

vismenu’s

€ 8,50

SCHAALDIEREN BISQUE

geserveerd met friet | frisse salade | sausjes
KIBBELING		
KIBBELING VAN KABELJAUW		
LEKKERBEKJE		
ZOMERSCHOL		
CALAMARES huisgemaakt		

hoofdgerechten

kreeft of mosselen

KABELJAUWFILET

geserveerd met friet | frisse salade | sausjes

HELE GRIET

traditioneel: uien, selderij, laurier en peper
€ 18,50

gebakken vis uit de koekenpan
op de huid gebakken
€ 18,50

€ 11,50
€ 13,50
€ 11,50
€ 12,50
€ 12,50

NOORDZEEKRABSCHAREN

gekookt in court-bouillon met huisgemaakte mayonnaise
€ 10,50

MANDJE BROOD

Pain de Mer met roomboter & basilicumolie
€ 4,50

GEKOOKTE ZEEUWSE MOSSELEN

€ 22,50

GEKOOKTE ZEEUWSE MOSSELEN BRU17

HELE TARBOT

alleen peper & laurier voor de pure mosselbeleving
€ 18,50

HELE SCHOL

bij de BRU17 heeft u keuze uit
mosselen afkomstig van de bodemcultuur of
mosselen van de hangcultuur!

€ 22,50

(in het seizoen)
€ 17,50

RODE POONFILETS

op de huid gebakken
€ 19,50

DELTA MENU

op de huid gebakken filets
van 3 soorten Noordzeevis
€ 19,50

SLIPTONG
3 stuks
€ 19,50

ZEEUWSE KREEFT

onze Zeeuwse kreeft wordt vanaf 1 april tot half juli
gevangen door de Bruse visser Piet Maaskant van de BRU 28,
wiens visgebied bestaat uit zowel
de Oosterschelde aks de Grevelingen.
in de praktijk betekent het...
’s ochtends gevangen, ’s middags in de BRU17
Zeeuwse kreeft is verkijgbaar
van 1 april tot ca. 15 juli.

ZEEUWSE KREEFT BRU 17

MOSSELEN

gewokt met onder andere verse gember, citroengras,
rode peper, knoflook, coriander
dagprijs

HELE ZEETONG

gekookt in court bouillon

PALING

nagerechten

traditioneel gebakken met uitjes, paprika, tomaat en peper.
€ 17,50

ZEEUWSE KREEFT GEKOOKT

Dagprijs

€ 24,50

SAFFRAAN RISOTTO

met dagverse vis, op de huid gebakken
€ 18,50

- geserveerd met Pain de Mer -

€ 8,50

zijn afhankelijk van het seizoen

PASTA VONGOLA BRU 17

verse pasta met kokkels, tapijtschelpen en mosselen
€ 17,50

VERSE VIS NAAR KEUZE UIT ONZE VITRINE
Dagprijs

geserveerd met friet | frisse salade | huisgemaakte mayonnaise

DAME BLANCHE

huisgemaakte vanille ijs met geslagen room,
overgoten met een chocolade ganache
€ 6,50

CRÈME BRÛLÉE

vanille crème met een knapperig gekarameliseerd laagje suiker
€ 6,50

DESSERT DU CHEF...

laat u smakelijk verrassen
€ 7,50

