VOORGERECHTEN
Uit de Smit-Bokkum Visrokerij sinds 1856
Palingfilet uit eigen rokerij 				
op toast met saladegarnituur

17,00

Eendenborst uit eigen rokerij 				
met salade van spitskool, rode ui en appelstroop

15,00

Visschotel Pieterman 					16,00
met huisgerookte paling, zalmfilet en haring 		
Visschotel Smit-Bokkum 				18,00
Huisgerookte visselectie: paling, zeebaars, dorade en zalm
		

VOORGERECHTEN KLASSIEK
Trio vissalades 					11,50
salade van zalm, tonijn- en makreel, met salade en brood
Tartaar van huisgerookte zalm 			
met kokos, gemengde salade en noten 		

14,50

Coquilles Saint-Jacques 				15,50
met een risotto van huisgerookte paling 		
Hollandse garnalen en gamba’s cocktail 		
met saladegarnituur en brood 				

15,50

Vissoep 						 9,75
op basis van kabeljauw en Hollandse garnalen
Palingsoep 						 8,75
op basis van de huisgerookte Smit-Bokkum paling Klein: 5,00
Soep van de dag

HOOFDGERECHTEN
Uit de Smit-Bokkum Visrokerij sinds 1856
Zeebaarsfilet 						23.50
uit de Smit-Bokkum Visrokerij met gebakken seizoensgroente
Zalmmoot 						18.50
uit de Smit-Bokkum Visrokerij met tagliatelle en truffelsaus

HOOFDGERECHTEN KLASSIEK
Twee 200 grams Noordzeetongen
		
gebakken met seizoensgroente en botersaus

28.00

Kibbeling van Kabeljauw 				
18.50
heerlijk krokante moten, met friet, salade en remoulade
Gamba’s en Chorizo 					18.50
met pompoencrème, orzo en krokante zoete aardappel
Tournedos klassiek 					24.00
in de boter gebakken met champignons en rode portsaus
Vegetarisch: Ovenschotel 				18.50
met courgette, venkel, wortel en paprikasaus in spitskoolblad

VIS VAN DE DAG
Dagvers van de Volendammer en IJmuiden visafslag
Dagvis 						Dagprijs
gebakken in de roomboter met seizoensgroente en botersaus
Dagvis à la Smit-Bokkum 			
Dagprijs
gestoofd op Volendammer wijze met rode koolstamp
en ‘butter & eeksaus’
BIJGERECHTEN

Zoute haring 						
Halve toast met paling 				
Brood met tapenade en olijfolie 			
Friet of Gebakken aardappelen 			
Portie kleine stukjes kibbeling 			
Ouderwetse stamppot van rode kool 			
Compôte van rabarber 				

2.75 /st
4.50 /st
5.00
3.75
9.50
4.50
4.00

Allergieën
Heeft u een allergie of dieetwens? Wij helpen u graag met een passend advies

Wifi: smitbokkumguest: - PW: smitbokkum1856

