


bites
Pata negra de Bellota 25 Gr  8,75
knoflookbrood, vijgenmarmelade

Tandoori zalm 3,00
Ocean umami, kerriesorbet

Tonijn 3,50
5 spices, wasabi, krokantje van Jalapeños 

Steak tartaar 3,00
Gepocheerd kwartelei, truffelcrème, gel augurk

Speciales Gillardeau oester  4,00
Wasabi, schuim van komkommer

Mini Holtkamp garnalenkroket  3,50
Crème van wasabi

Mini bisque 6,00
huisgemaakte kreeftensoep, gamba, zilte kruiden

verrassing 
MENU’s 

koude voorgerechten 
Carpaccio  12,95
Dungesneden ossenhaas van USA-Black Angus,  
Parmezaan, pesto, truffel, pijnboompitten, rucola 
+ supplement ganzenlever 5,95

Tandoori zalm  12,95
Ocean umami, sorbet van kerrie, kokos, papadumkrokant

Pata negra de Bellota 50 gr. 15,50
(3 jaar gerijpt) Ham van het Spaanse zwartpoot varken, 
vijgen jam, knoflookbrood

Tonijn 14,75
3 bereidingen, gemarineerde avocado,  
papaja sorbet, gel van soja, krokant van Dashi

Steak tartaar  14,75
USA-Black Angus-rund, gepocheerd eitje,  
truffelcrème,aardappelkaantjes, gel van augurk

Zeebaars  14,75
Gemarineerd, avocado, haringkaviaar, 
tomatenrozijntjes,zuurdesem, knoflookschuim

Surprise Méridien 18,95
Wisselende proeverij van diverse gerechten. 
Hier komen onze gasten voor terug!

warme voorgerechten
Bisque 12,95
Huisgemaakte soep van kreeft, ravioli van kreeft,
zilte kruiden. Onze specialiteit!

Gamba’s Pil-Pil 14,50
Gepelde gamba’s, olijfolie, knoflook, zeezout,
Spaanse peper. Klassieker van Le Méridien!

Gamba’s à l’oriëntale 14,75
Gepelde gamba’s, jonge prei, taugé, romige pikante saus

Ganzenlever 21,50
Gebakken ganzenlever, tarte tatin appel,  
rinse appelstroop, crunch van pecannoten

Schelpjes Ibiza Style 16,95
Spaanse peper, knoflook, olijfolie,  
afgeblust met witte wijn

Noordzee krabpoten 16,75
Gewokt, bosui, bisque van krab, 
Spaanse peper, zwarte knoflook 

Coquille 16,95
Orzo, chorizo, structuren van tomaat, 
basilicum,  burrata

hoofd 
gerechten

vlees
Lady tournedos 22,95
Gebraden ossenhaas,  
jus van rode port, sjalotjes

Flat Iron steak 23,95
Pata negra mousseline,  
tomatenrozijntjes, saus van truffel

Tournedos truffeljus 27,95
Gebraden ossenhaas, truffeljus,  
eekhoorntjesbrood

Lam 22,50
Procureur, doperwtencrème, 
zwarte knoflooksaus

Kalfshaas 29,50
Krokante zwezerik,  
structuren van mais, saus van morieljes

Entrecote 26,50
Simmentaler, Béarnaise, rode wijnsaus

Tournedos Rossini 34,95
Gebraden ossenhaas, ganzenlever, 
compote sjalot saus van Madeira 

vegetarisch
(Voorgerecht)
Burrata 14,75
Aubergine, tomaten gin, basilicumbloem,  
krokant aardappel, tomatensorbet

(Voorgerecht)
64 graden eitje 12,50
Risotto, truffel, bundelzwam,  
geschaafde Parmezaan

(Hoofdgerecht)
Geroosterde Portobello 18,50
Gorgonzola dolce, compote sjalotjes  
en krokant van aardappel

(Hoofdgerecht) 
Ravioli    20,50
Huisgemaakte ravioli, gevuld met ricotta
en truffel, Parmezaan, doperwtencrème

vis
Kabeljauw 23,75
Oosterschelde paling, doperwtencrème,  
zilte groentes, Hollandaise

Zeeduivel 26,50
Gebakken, gelakt char siu, 
bakkeljauw kroket, curry, groene asperges

Dorade 22,75
Gegrild, schelpjes, knoflook, olijfolie, Spaanse peper

Noordzee krabpoten 25,50
Gewokt, bosui, bisque van krab, 
Spaanse peper, zwarte knoflook 

Catch of the day Dagprijs
Van de dagvangst bereidt  
de chef een verrassend gerecht

Grote wilde garnalen 25,95
Gepelde garnalen, Arbequina olijfolie,  
Maldon zeezout, rode peper, linguini, citroen

Noordzeetong Dagprijs
Zeetong in zilte boerenboter  
gebakken of gegrild op de vapeur 
grill met knoflook en peterselie

kreeft 
specialiteiten
Langoustines 29,95
Geroosterde langoustines met olijfolie,
knoflook, zeezout, linguini

Kreeft 34,95
Gekookte hele Canadese kreeft,  
kruiden sla,huisgemaakte mayonaise

Kreeft 35,50
Oven gegaarde Canadese kreeft met basilicum boter,
tomaat, bio groenten, kreeftenbouillon

Land & Zee 34,95
Gebakken lady tournedos en een half gekookte
Canadese kreeft met een Hollandaise van schaaldieren

Per twee personen
Plateau fruits de mer (koud) p.p. Dagprijs
Hele gekookte hele kreeft, oesters, langoustines,
grote gamba’s, king krab poten, diverse sauzen

Fruits de mer (warm) p.p. 39,95
Halve ovengegaarde kreeft, geroosterde  
grote gamba’s, langoustines, linguini.Aanrader!

oesters
Speciales Gillardeau Nr.3 per stuk   3,50 
 
                                                  6 stuks 21,00

Spéciales Gillardeau Nr.2 per stuk    4,50
                                                 6 stuks  27,00
De Rolls-Royce onder de oesters, met zorg geselecteerd, 
uit Marennes-Oléron. De smaak van deze hooghartige 
oester is vet en vol met een zachte, zoete nasmaak.  
Alle oesters worden geserveerd met  
rode wijnazijn en citroen

2 gangen 32,50
    Voorgerecht / hoofdgerecht

3 gangen 39,50
    Voorgerecht / hoofdgerecht / dessert

4 gangen* 47,50
    Voorgerecht / tussengerecht /  
    hoofdgerecht / dessert
   *Alleen te bestellen per tafel

•
•
•

Heeft u een allergie? 
Geef dit door aan onze medewerkers.

Wij houden er graag rekening mee!


