
 
BROOD 

Keuze uit ambachtelijk meerzaden bruin of mais vloerbrood 
 

Huisgerookte zalm met kruidensalade,  
yoghurt creme en tomberries 12,75 

Dungesneden tonijn met miso, creme van tonijn,  
zeewier en crumble van wasabi en kombu 12,75 

Vegetarisch: bietenhummus met old Rotterdam, paddestoelen,  
moerbij bessen en oude aceto balsamico 11,75 

Hollandse garnalenkroketten met saffraan mayonaise,  
roomboter en zalm-aardappelsalade 10,75 

Gestoomde makreel met ras el hanout,  
piccalilly mayonaise, roodlof en zoetzuur 11,75 

 
 

Poké bowl KW106: sushirijst met tonijn en zalm, sojabonen, zoetzure 
wortel, avocado, mango, sesam en limoen 15,75 

12-uurtje KW106: broodje met gestoomde makreel, garnalenkroket,  
soep van de dag en zalm/aardappelsalade 15,50 

Vispalet KW106: gerookte zalm en zalmbuik, gerookte paling, 
dungesneden tonijn, Hollandse garnalen,  

rillette van makreel en zalm-aardappelsalade 16,75 

Trio Hollandse garnaal: broodje met Hollandse garnalen, 
garnalenbisque en een garnalenkroket 15,50 

 

 

SOEPEN 
Soep van de dag 9,00 

Garnalenbisque van Hollandse garnalen 10,25 

 

 

WARME LUNCHGERECHTEN 
Kibbeling van kabeljauw met remouladesaus, 

frites met mayonaise en zalm-aardappel salade 15,50 
In roomboter gebakken sliptongen, frites met mayonaise, 

citroen en zalm-aardappel salade 22,75 

Vangst v/d dag (dagprijs) 
 

 

 

Lunch van 12:00 tot 15:00 

Ook mogelijk per tafel te bestellen: 
2-gangen lunchmenu 28,50 
3-gangen lunchmenu 37,50 

 



 
 
 

Rundvlees bitterballen met mosterd mayonaise 7,50 

Garnalen bitterballen met saffraan mayonaise 7,75 

Torpedo garnalen met chilisaus 7,75 

 
Brood met tonijn crème 5,25 

Brood met gerookte zalmbuik crème 5,25 

Brood met hummus 5,25 

Sashimi van tonijn met sojasaus, wakamé en wasabi 13,50 

 

Oesters KW106 met soja, gember,  
limoen en komkommer, per half dozijn 21,50 

Gillardeau oesters speciales, half dozijn 20,75 

Proeverij van oesters, half dozijn (3 soorten) 20,75 
 

 

 
Frankrijk  
Pays d’Oc  2017 Rives Blanques, Chardonnay-Chenin bl.  glas 4,25  fles 21,50 

 2016 Domaine Regismont, Syrah-Cabernet, rosé glas 4,25  fles 21,50 

Provence 2018 MIP by St. Lucie, Classic, rosé  glas 5,50  fles 28,50 

Saint-Chinian 2017 Clos Bagatelle    glas 4,25   fles 21,50 

   (Syrah, Grenache, Carignan, Mourvèdre) 

 
Duitsland 
Rheinhessen 2018 Wagner-Stempel, Cuvée Schuitemaker glas 4,25   fles 21,50 

   Sylvaner-Weissburgunder 

  2018 Gillot, Müller Thurgau Kabinett, zoet glas 4,25   fles 23,50 

 
Italië  

Campania 2018 Villa Matilde, Falanghina   glas 4,25   fles 21,50 

Venetië  Prosecco Pro    glas 5,50   fles 29,50 

 
Frankrijk   
Limoux 2016 Rives Blanques, Blanquette de Limoux glas 6,50   fles 36,50 

Borrel&Bites van 12:00 tot 21:30 
 

Wijn selectie 


