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Hartelijk welkom bij Blini
Wij voeren in de basis een Franse keuken met
invloeden uit diverse werelddelen met VIS in de hoofdrol.
Daarnaast hebben wij altijd een vlees voor- en hoofdgerecht op de kaart.
Voor vegetariërs en speciale diëten bereiden wij graag in overleg de
gerechten.
Naast onze a la carte gerechten serveren wij een verrassingsmenu die u
kunt combineren met een wijnarrangement.
Op onze wijnkaart staan meerdere wijnen die wij per glas schenken en
helpen u graag met de wijnkeuze.

Verrassingsmenu’s
3 gangen 37.50

wijnarrangement 15.50

4 gangen 45.00

wijnarrangement 22.50

5 gangen 52.00

wijnarrangement 27.50

Glas bijpassende wijn 6.00

Wij wensen u een gezellige en smakelijke avond toe!
Sahila & Richard
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VOORGERECHTEN
Oesters
Citroen I rode wijnazijn 3 p.st
Oesters uit de oven
Knoflook I ansjovis I pecorino I roomboter I peterselie 3.50 p.st
Blini’s & zalm
Blini’s I zalm I crème fraîche I forel eitjes I schuim komkommer
kappertjes I bieslook 12
Schaaldieren bisque
Ravioli kreeft I schaaldierenbisque I krokantje oud Brugge
bieslookgeI 14
Ceviche zeebaars
Tatsoi I citrus I passievrucht I bleekselderij I shavings groenten
gekarameliseerde macadamia I gembergel 13
Zwaardvis
Licht geschroeid I zwarte sesam I komkommer I bonito flakes I zeewier
schuim I okonomiyakisaus I kwepie I radijs I okra I wasabi crunch 15
½ kreeft gegratineerd
½ kreeft I gratin I Parmezaan I crudite I look crème 23

Vleesgerecht
Carpaccio kalf
Carpaccio I cruditee I pork belly I gekarameliseerde macadamia
tomatendressing I bieslookgel 14
Vegetarische gerechten bereiden wij graag voor u in overleg
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HOOFDGERECHTEN
Sliptongen
Roomboter gebakken I veld erwten I zalf velderwten I asperges
babymais I citroen rosti I geklaarde boter 23
Heilbot
Jasmijnrijst I romanesco I gestoofde prei I geroosterde paprika I zachte
curry I groene atjar 25
Tonijn semi-raw
Kort geschroeid I knoflookolie & soja I gegrilde polenta I gebrande
zilverui I snijboontjes I cherrytomaat geïnfuseerd met aceto 26

1/1 kreeft uit ons homarium
Gekookt I radijs I snijboon I bleekselderij I geklaarde boter
frites zoete aardappel 37
Fruits de Mer lauw warm (per 2 personen te bestellen)
Oesters I kokkels I scheermessen I vongole I mosselen I gamba’s
coquille I ½ kreeft p.p. I frites & salade 38 p.p.
Vleesgerecht
Lamsrump
Gebakken I gegrilde polenta I snijbonen I romanesco I gebrande zilverui
tomaat I saus tijm & gefermenteerde knoflook 25

Vegetarische gerechten bereiden wij graag voor u in overleg
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DESSERTS
Limoen blini’s en rood fruit
Limoenblini’s I limoenchocolade I ijs witte chocolade I
rood fruit 9

Dulce de Leche cheesecake
Sinaasappel compote I roomijs I yoghurt crumble I
karamel choco flakes 9

Kaas
Binnen- en buitenlandse kazen I bijpassend garnituur 13

Dessertwijnen
Petit Vendange Saussignac, semillion en moscatel, houtlagering
Tschida Spätlese, seewinkel
Muscat de Saint Jean de Minervois AOC, moscatel
Elysium, Californië, rode dessertwijn, black muscat
Toro Albalá Don PX, zoete sherry van de Pedro Ximenez, houtlagering
Fonseca, Late Bottled Vintage, port

