
Wit puntje of pistolet wit/ bruin

Haring            €  2.50
Garnalen kroket           €  2.50
Viskroket            €  2.50
Krab salade            €  3.75
Tonijn salade           €  3.75
Zalm salade            €  3.75
Noorse garnalen          €  4.50
Hollandse garnalen           €  5.50
Gerookte makreel           €  3.50
Gerookte zalm           €  4.95
Gerookte paling           €  5.50
Lekkerbek            €  3.00
Kibbeling           €  3.75
Calamares            €  3.95
Surimi garnalen           €  3.95
Gebakken garnalen          €  4.50
Gebakken vismix           €  4.95 
Gegrilde Panga           €  3.75
Gegrilde garnalen          €  4.95
Gegrilde zalm          €  4.95
Gegrilde vismix           €  5.50

Luxe broodjes

Gezond broodje met gerookte makreel met gebakken verse tomaat,  €  8.50  
sla en charmoulasaus.   

Gezond broodje met gerookte zalm, rucola , komkommer     €  8.50
en krokante kappertjes met mayonaise.

Gezond broodje met gerookte paling, rucola,  komkommer     €  8.50
en gedroogde tomaten met mosterd mayonaise. 
       
Gezond broodje met hollandse garnalen, rucola, komkommer     €  8.50
en olijven met cocktailsaus.

Warm ontbijt

Omelet van zalm, gamba, spinazie en kaas met salade    € 10.50

Spaanse vistortilla          € 10.50
Tortilla van aardappel, ui, garnalen, tonijn en koriander mayonaise 

Salade
          
Groene salade met zalm, garnalen, avocado, gekarameliseerde walnoot  € 10.50
crumble en basilicum dressing met sesam. 

Mix huisgemaakte salade
Vier verschillende soorten salade Octopus, rode biet, krab en garnalen  € 10.50

Breakfast/Lunch



Erwtensoep           €  4.95
Erwtensoep, geserveerd met stokbrood en spaanse peper 

Warme tomaten-paprika saus (Charmila)     €  4.95
Vers gemaakte tomatensaus met paprika, ui en tuinkruiden

Linzensoep           €  4.95
Linzensoep, geserveerd met stokbrood en spaanse peper 

Visloempia           €  1.50
Rijk gevulde visloempia met vis en groente

Vissoep           €  5.95
Rijk gevulde vissoep, geserveerd met stokbrood en kruidenboter

Visballetjes           €  7.50
Visballetjes met verse gemaakt tomatensaus en stokbrood

Butterfly garnalen         €  5.95
Garnalen met keuze uit cocktailsaus, ravigottesaus of huisgemaakte pittige saus 

Torpedo garnalen         €  5.95
Torpedo garnalen met chilisaus 

Gabardina           €  7.50
Twee grote garnalen met chilisaus of sambal

Gamba al pil-pil          €  9.95
Gamba’s gebakken in knoflook peterselie en chili peper

Voor�rechten



Hoofd�rechten
Garnalenkroketschotel          €  7,95
Twee garnalenkroketten met friet en salade

Kibbelingschotel           €  9,95
Kibbeling met friet en salade

Lekkerbekschotel           €  9,95
Lekkerbek met friet en salade
 
Surimischotel            € 10,95
Surimi met friet en salade 
 
Calamarisschotel           € 11,95
Calamaris met friet en salade
 
Garnalenschotel           € 12,95
Garnalen met friet en salade

Pacific visburger menu          € 15.95
Huisgemaakte visburger van verschillende soorten vis, met een topping van kaas, 
sla, tomaat, komkommer en remouladesaus, geserveerd met friet

Dorade-royal-filet          € 17.50
Doradefilet, geserveerd met huisgemaakte pepersaus, 
rijst met groente en salade 

Tijgergarnalen           € 17.50 
Tijgergarnalen, geserveerd met chermoulasaus, friet en salade  
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Kindermenu´s

Huis�maakt dessert

Viskroket             €  6.25
Vis fingers             €  6.95
Pacific fish burger            €  7.50

De kindermenu’s worden geserveerd met groente, friet en saus.

Pasta & rijst
Pastilla            €  6.95
Lasagne            €  6.95
Paella             €  9.50
Tagliatella            €  9.50

De kindermenu’s worden geserveerd met groente, friet en saus.

Tiramisu choco crembels          €  5.50
Seizoenfruit met een bolletje ijs naar keuze       €  6.25
Cheese cake met compote         €  6.25
Fondant au chocolat met ijs naar keuze        €  6.75
Brownie met fruit en een bolletje vanille ijs        €  6.95
Verrassing van de chef           €  6.95

Huisgemaakt ijs (Vanille ijs - Aardbeien ijs - Chocolade ijs)    €  1.75 p.st.
Slagroom             €  0.75

Friet klein            €  2.50
Friet groot            €  3.95
Wit puntje of pistolet wit/bruin        €  0.75 
Portie olijven zwart/groen        €  0.95
Zure augurk           €  0.95
Extra peper           €  0.50 
    

Extra’s



Redbull                  €   2,50 
Fernandes Groen             €   2,25
Fernandes Rood             €   2,25
Fernandes Blauw             €   2,25
Fernandes Geel             €   2,25
Lipton ice blauw             €   2,00
Lipton ice groen             €   2,00
Fanta Cassis             €   2,00
Fanta Orange             €   2,00
Cola               €   2,00
Cola zero              €   2,00
AA Drink              €   2,00
7 UP               €   2,00
Spa rood              €   2,00
Spa Blauw              €   2,00
Schweppes tonic             €   2,00
Schweppes lemon            €   2,00
Fristi               €   2,00
Chocomelk              €   2,00

 
Thee Mint              €   2,25
Thee (verschillende smaken)          €   2,00
Koffie               €   2,25
Cappuccino             €   2,50
Espresso             €   2,00
Latte Macchiato             €   2,75

Frisdrank

Warme dranken



Hoofd�rechten
Sliptong            € 19.95
Sliptong, geserveerd met risotto van gamba en zalm met salade

Zeebaarsfilet           € 19.95
Zeebaarsfilet, geserveerd met pepersaus, groente, friet en salade

Zalmfilet            € 19.95
Zalmfilet van de grill, geserveerd met huisgemaakte champignonsaus, 
spinazie, gepofte aardappel en salade 

Kabeljauwfilet             € 21.95
Kabeljauwfilet uit de oven, geserveerd met huisgemaakte hollandaise saus, 
rijst met groente en salade

Zarzuela            € 22.50
Spaanse tajine van 5 soorten vis, groente, aardappel 
en huisgemaakte tomatensaus, geserveerd met stokbrood

Tonijnfilet            € 24.95
Verse Tonijnfilet van de grill, geserveerd met huisgemaakte 
chermoulasaus, groente, aardappelkrieltjes en salade

Coquilles            € 24.95
Sint- jakobsschelpen met risotto van garnalen en gegrilde asperges
 
Pacific menu           € 24.95
Mix van vis en zeevruchten geserveerd met risotto en 3 soorten salade 

Vismix 3/4 personen          € 69.95
Verschillende soorten vis van de grill en gebakken met paëlla friet en salade 


