
 KOUDE VOORGERECHTEN

Brood  6,5
met makreeldip en gezouten roomboter

Huisgerookte zalm  14,5
met mierikswortel en toast

Tiradito   13,5
sashimi van witvis met leche de tigre, bietenparels, 
komkommernoedels en salty fingers

Tonijn tataki  14,5
met cr e’me van edamame, soja-gember-gel, 
furikake en krokante mie

Geitenkaasmousse   14.5
met honing-truffeldressing, zoetzure rode ui, 
avocado en gerookte amandelen

Vigo Trio  16,5
huisgerookte zalm, Hollandse garnalen en 
gerookte paling met toast en cocktailsaus

Hollandse garnalen uit Zoutkamp   16.5
met toast en cocktailsaus

Rundercarpaccio   14.5
met truffelmayonaise, rucola en Parmezaanse kaas 

 WARME VOORGERECHTEN 

Gebakken coquilles  15,0
met pastinaakcr e’me, kreeftensaus en krokante enoki

Gebakken oesters      15,0
3 oesters met spinazie en hollandaisesaus

Gamba’s in knoflookolie   13.5

Momofuku Buns   13.5
met krokant buikspek, komkommerkimchi 
en hoisinsaus 

Hollandse garnalenkroketjes  16,5
met toast en cocktailsaus

  SOEP  
geserveerd met brood 

Bisque de homard   17,5
geserveerd met cognacroom en 1/2 Canadese kreeft

Bouillabaisse  16,0
klassieke Franse vissoep geserveerd met rouille 

Pastinaaksoep  12,0
met Hollandse garnalen    +  4,5
 
 

 SALADES

Caesarsalade  11,0
met knoflookcroutons en gekookt ei

kipfilet van Ammerlaan, huisgerookte zalm, 
sashimi van tonijn of gebakken gamba’s     +  4

Salade Canadese kreeft
met little gem, tomatensalsa, gerookte boter 
en ponzumayonaise 

met 1/2 kreeft  17,5

met hele kreeft  29,5

 SUSHI EN SASHIMI 

California Roll   18,0
inside-out rol met king crab, avocado, 
Japanse mayonaise en wasabicrumble

King Crab Flame Salmon   19,5
inside-out rol met sashimi van zalm, 
king-crabsalade, lente-ui en noripoeder 

Spicy Tuna   18,0
inside-out rol met tonijn, avocado, pikante saus 
en furikake

Crunchy Tempura    17,0
inside-out rol met tempura van gamba en avocado

Pink Dragon Roll   17,5
inside-out rol met sashimi van zalm, miso-roomkaas, 
Japanse mayonaise, tobiko en tempuracrumble

Sashimi van tonijn en zalm    15,0
geserveerd met wakame 

  OESTERS 
geserveerd met sjalottenvinaigrette en tabasco

Zeeuwse Creuse  3,5
uit Zeeland, zilte smaak met fruitige accenten

Fine de Claire   3,5
uit Frankrijk, zacht van smaak

 
Oester van de maand  4,0



 HOOFDGERECHTEN

KREEFT
Gegrild of gekookt      29.5
400 gram, geserveerd met boter en spinazie   
  

VIS
Vangst van de dag  dagprijs 

Sliptongen  19,5
gebakken in roomboter en geserveerd met
sla en friet

Zeetong   28,5
500 gram, gebakken in roomboter en 
geserveerd met sla en friet

Griet  21,5
geserveerd met puree van knolselderij en truffel, 
grannysmithsalade met king crab en een schuimige 
saus van wasabi  

Tonijn   22,5
geserveerd met pastinaakcr e’me, gegrilde groenten, 
emping en tsuyu-jus 

Grote wilde gamba’s   24,5
geserveerd met groenekruidenrisotto, 
verse doperwten en noripoeder 

Heilbot 22,5
geserveerd met cr e’me van bataat, gewokte shiitake, 
lamsoren en miso-limoen beurre blanc 

Spaghetti Vongole  20,5
met knoflook en pepertjes

VLEES
Rib-eye  22,5
+/- 300 gram, geserveerd met shiitake, 
pastinaakcr e’me en tsuyu-jus 

VEGA
Groenekruidenrisotto  18,5
met verse doperwten en noripoeder  

 NAGERECHTEN

Vigo's caf ’e gourmand   7,5

Cre’me brûl ’ee  8,0

Dame blanche   8,5

Red velvet cheesecake   8,5
met yoghurt-frambozenijs en meringue  

Strawberry fantasy    9,0
cr ’emeux van aardbei, verse aardbeien, 
romanovmousse, vanille-ijs en aardbeiengel

Moelleux au chocolat   9,5
met peer, wittechocoladecrumble en 
gezouten-karamelijs 

Kaasplankje   13,5
5 soorten kaas van kaasspecialist Kalkman, 
geserveerd met appelstroop en vijgenbrood

 BIJGERECHTEN

Portie friet  3,5 

Groene salade  3,5 

Gewokte spinazie  4,5 

Groene groenten  4,5

 KINDERMENU

kipfilet of kibbeling, geserveerd met friet en sla. 

Wij werken alleen met dagverse vis. Dagelijks krijgen 
wij vis, schaal- en schelpdieren uit alle delen van de 
wereld binnen. Of het nou uit Vigo in Spanje of ons 
eigen Scheveningen is, kwaliteit staat voorop.

Heeft u een speciale wens? 
Naast onze wekelijkse vangst kunt u ook uw vis- of 
kreeftensoort reserveren. Vraag onze medewerk(st)ers naar 
de mogelijkheden.


