WELKOM bij SALT SEAFOODBAR & MORE
Onze menukaart is samengesteld met één belangrijke achterliggende gedachte:
sharing is caring. Alle gerechten worden gepresenteerd in een kleiner formaat
zodat je zoveel mogelijk smaken kunt beleven met de mensen om je heen.
De heerlijke gerechtjes roepen op tot dialoog en dagen je uit te proeven
van het onbekende. Geniet en laat je verrassen!

FINGERFOOD
KOUD

WARM
KNOFLOOKBROOD €5,5

BRABANTSE BITTERBALLEN € 7,5

gebakken | knoflook

truffelmayonaise | 6 stuks

PAN CON TOMATE €5,5

GARNAALKROKETTEN € 12,5

tomaat | knoflook | olijfolie

citrusmayonaise | 4 stuks

PATA NEGRA 80 gram

KIPLOEMPIA €6,5

Toast |pikkels

Kip| 2 stuks|chilisaus

WILDE OESTER €2,5

GARNALEN TEMPURA €10

per stuk

krokant | oosterse vinaigrette|

GEROOKTE PALING €16,5

GYOZA €12,5

brioche | crème fraiche | 4 stuks

Gamba | dumplings|4 stuks

GEROOKTE ZALM €12,5

ROMIGE BISQUE KREEFT €10

mierikswortel| sjalot| briochetoast

2 stuks| in glaasje

DISHES TO SHARE 12 euro per stuk

SIDEDISHES

Heerlijke gerechten in kleiner formaat om samen te delen.

Alle sidedishes zijn €3,50 per stuk

Grote trek of wil je liever niet delen?
Gerechten met een * kunnen een maatje groter besteld worden (+ €8).

FRITES SKIN DIP

Roseval aardappeltjes

krokant | mayonaise

gebakken | knoflook

HOLLANDSE GARNALEN

PARELHOENDER *

FRISSE SALADE

PASTA AGLIO

cocktailsaus | ijsbergsla | brioche

supreme|spitskool|champignonsaus

little gem | tomatensalsa | radijs

spaghetti | knoflook

STEAK TARTAAR

KABELJAUW *

GEWOKTE GROENTEN

NOODLES

tartaarsaus | pickles | ei

ragout asperges|tuinbonen|beurre bl

seizoensgebonden

Oosters | teriyakisaus

RODE BIETJES

MOSSELEN *

geitenkaas | dressing

traditionele wijze

TONIJN

RIBJES OOSTERS *

carpaccio | soja | sesam

gemarineerd | knoflook

BEEF

PASTA *

carpaccio| ossenhaas|truffelmayo

gamba's|knofllook|champignons

Moeite met kiezen? Laat je verrassen met een uitgebreide

ZALM

BLACK ANGUS BEEF *

wandeling door de kaart, aangevuld met dagverse

kappertjes | sjalot | sesam

groenten|saus du chef

specialiteiten. Het menu is enkel per tafel te bestellen.

SURPRISEMENU

3-GANGEN € 32,50
4-GANGEN € 45,00

SPECIALS

SWEETS & CHEESE

ZEETONG €24,5

CATCH OF THE DAY

AARDBEIEN ROMANOFF €9,5

CREME BRULEE €8,5

à la meuniere | 250 gram

gebakken |gegrild | gepocheerd

romanoff | biscuit | lemon curd

crème | vanille | koffieijs

VEGAN SPITSKOOL 16,5

ANGUS BURGER 80 gr € 15

COUPE IJSSOORTEN €8

KAASPLANKJE €12,5

curry|gele rijst| zoetzure groenten

2 stuks|Gebakken|brioche|

pure chocolade | framboos

3 kazen | notenbrood | stroop

