keuken specials

frisdranken

(Hele dag te bestellen en niet om mee te nemen)

Coca Cola 							
Coca Cola Light 						

Gebakken zalm filet menu			

14,95

Coca Cola Zero 						

Gemarineerde gamba’s menu			

12,95

Fanta Cassis 						

Gebakken schol menu

			

14,95

Mixed fish menu					

15,95

Sliptongetjes menu				

15,95

Fuze tea sparkling 					

15,95

Tonic 								

Mosselpan menu				

		

(Mosselpan is seizoensgebonden en
zolang de voorraad strekt)
(Menu’s worden geserveerd met friet of aardappelen,
rauwkost en saus naar keuze)

Fanta 							
Sprite								
Chaudfontaine blauw 					
Chaudfontaine rood 					
Fuze tea green 						
Crystal clear 						
Ginger Ale							
Bitter lemon 						
Rivella 							
Chocomel 							
Fristi 								
Appelsap 							

2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,20
2,20
2,40
2,40
2,40
2,30
2,40
2,30
2,30
2,30
2,30
2,20

Al het lekkers uit de zee

bier & wijn
2,50
Grolsch weizen 						
4,00
Seizoensbier 						 4,00
Grolsch 0.0% 						 3,50
Grolsch radler 2.0% 					
3,50
Grolsch radler 0.0% 					
3,50
Droge witte wijn 						
4,00
Zoete witte wijn 						 4,00
Rode wijn 							 4,00
Rosé 								 4,00
Grolsch 25 cl 						

Kötter Seafood
Gasthuisstraat 3
7571 CC Oldenzaal

kaart

lunch

tosti's

Keuze uit:
BOTERHAM (wit of bruin)

(te bestellen tot 16:00 uur en ook om mee te nemen)

(te bestellen tot 16:00 uur en ook om mee te nemen)

fish & fingerfood

Tosti zalm 							5,95
Gerookte zalm - bieslook roomkaas

2,75

Tosti tonijn 							4,95
Tonijn salade – mozzarella – pesto mayonaise

Tonijn salade 						5,95
Tonijn salade – kappertjes – rucola komkommer – pestomayonaise

Tosti ham kaas						3,95
Ham – kaas – saus naar keuze

Broodje haring (wit puntje) 				
Klassiekertje

Makreel salade 						6,50
Makreel salade – makreel – sla – augurk
Paling 							7,95
Paling filet – paling salade – sla
Gerookte zalm 						7,95
Gerookte zalm – zalm salade – sla – dillesaus
Vis kroketten 						6,95
2 viskroketten – saus naar keuze
Garnalen kroketten 					7,50
2 garnalen kroketten – saus naar keuze
Van Dobben kroketten 					
2 van Dobben kroketten – saus naar keuze

5,95

Carpaccio 							7,95
Carpaccio – rucola – pijnboompitten –
truffelmayonaise
Pulled chicken						6,95
Pulled chicken – oosterse saus – sla –
knoflooksaus
(keuze uit boterham of wrap)

salades
(Hele dag te bestellen en ook om mee te nemen)
Salade gerookte zalm 					7,95
Gerookte zalm – sla – ei – komkommer – tomaat –
mango – dillesaus
Salade met gebakken gamba’s 			
Gamba’s – sla – rode peper – komkommer –
tomaat – mango - chilisaus

7,95

plateaus
(Hele dag te bestellen en niet om mee te nemen)
Kötters lunch proeverijtje				10,95
Carpaccio – garnalen kroket – crab salade – brood
Gerookte vis en vissalade plateau

+- 2 pers. 14,95 +- 4 pers. 29,95
Gerookte zalm – paling filet – hollandse garnalen – haring –
tonijn salade – crab salade - cocktail saus – uitje – augurkje brood
Warme plateau proeverij

+- 2 pers. 12,95 +- 4 pers. 24,95
Kibbeling – inktvisringen – mosselen - gamba’s – visfriet –
knoflooksaus – ravigotesaus – cocktailsaus

(Hele dag te bestellen en ook om mee te nemen)
Lekkerbek 							4,25

Kibbeling klein (150 gram) 				3,25

4,25
Kibbeling groot (300 gram) 				5,75
Gezinszak kibbeling (500 gram) 			
9,25
Gezinszak XXL kibbeling (800 gram)		
14,50
Lekkerbek kabeljauw 					6,00
Visfriet (15 stuks) 						3,25
Gepaneerde mosselen (15 stuks) 			
3,75
Inktvisringen (10 stuks) 					4,50
Garnalen kroket 						2,75
Viskroket 							2,50
Mayonaise							0,50
Ravigotesaus 						0,50
Knoflooksaus 						0,50
Cocktailsaus 						0,50
Joppiesaus 							0,50
Piri pirisaus 							0,50
Kibbeling middel (200 gram) 				

fish & chips
(Hele dag te bestellen en ook om mee te nemen)
Lekkerbek menu 						8,50

Kibbeling menu 						8,50

10,25
Inktvisringen menu 					8,50
Gepaneerde mosselen menu 				
7,95
Visfriet menu 						7,50
Gebakken gamba’s menu 				
8,50
2 vis kroketten menu 					
9,50
2 garnalen kroketten menu 				
9,95
Senioren menu (Keuze uit lekkerbek of kibbeling) 6,95
kindermenu (Keuze uit kibbeling of visfriet) 		
6,95
Lekkerbek kabeljauw menu 			

(Menu’s worden geserveerd met friet of aardappeltjes,
rauwkost en een saus naar keuze)

