
MANNA

MENU



EXPECT THE UNEXPECTED 

Welkom bij MANNA! 
We nemen u graag even mee in onze wereld. Een kleine enclave van gastvrijheid en beleving 
in de hectiek van alledag. Buiten zijn de drukte en de verplichtingen, hier de ontspanning en 
verwachting. Laat u verrassen en geniet van alles wat MANNA te bieden heeft.

MANNA heeft een menukaart met vele mogelijkheden. Van een eenvoudig hoofgerecht tot 
een uitgebreid visplateau of een 6 gangen Chef’s Choice menu. Laat deze kaart een leidraad 
zijn naar een sfeervolle, gezellige en vooral lekkere avond.

FISH, SHELLFISH &CRUSTACEAN 

MANNA’s Seafood bar & Bassin
Zeebaars, tarbot, tonijn, kreeft, krab, kokkels, oesters, coquilles en ga zo maar door!
MANNA brengt het beste uit zoet en zout water bij u op tafel. Elke dag vers, altijd ver-
antwoord. Neem een kijkje bij onze Seafood bar & bassins en kies waar u zin in heeft. 
Op het bord achter de Seafood bar vindt u het overzicht van het aanbod en de prijzen . 
Overleg over de bereidingswijze of laat dit volledig aan onze keukenbrigade over.  
Zij weten hoe uw ‘catch of the day’ volledig tot zijn recht kan komen. Alle gerechten kunnen 
geserveerd worden met salade, aardappel, warme groenten of lekkere frieten. U geeft aan wat 
u wil en wij serveren het.

Shared Seafood platters
Kunt u niet kiezen uit al het lekkers? Dan doen wij het voor u. MANNA’s shared dining plateau. 
Een mooie selectie verse vis met eventueel schaal- en schelpdieren in het formaat  waar u en 
uw gasten aan toe zijn: large, extra large of extra extra large. Vanaf 2 personen te bestellen, 
altijd met 3 soorten garnituur. 

Seafood plateau L              30 p.p.    4 soorten vis  
Seafood plateau XL             40 p.p.    4 soorten vis met 1 soort schaaldier
Seafood plateau XXL             50 p.p.    4 soorten vis met 2 soorten schaal-
            en/of schelpdieren 
 
Garnituren; MANNA’s frieten - Hollands krobsla & verse kruiden 
 Green veggies - bieslook aardappels

CHEF’S CHOICE MENU
4-gangen Chef’s Choice menu      4200   wijnarrangement          2500

5-gangen Chef’s Choice menu      4800   wijnarrangement         2900

6-gangen Chef’s Choice menu      5800   wijnarrangement         3500

Dit menu is een samenstelling van vegetarische- en vleesgerechten uit onze menukaart. 

MANNA’S SEAFOOD MENU
4-gangen MANNA Seafood menu     4800            wijnarrangement         2500

5-gangen MANNA Seafood menu     5800            wijnarrangement         2900 
6-gangen MANNA Seafood menu     6800            wijnarrangement                 3500

Dit menu is een samenstelling van visgerechten uit onze menukaart.



STARTERS

Vegetarian

Thai Tube salad    1000

paksoy - mango - chili - emping - cashew  

Gado Gado    1200

bloemkool - komkommer - boontjes 
kroepoek - pinda  

Caprese salad     900

buffel mozzarella - tomaatjes - basilicum 

Tomatenbouillon    1000

concasse - Chevre sologne - bosui   

Fish

Octopus     1300

inktvis - aardappel - rode paprika 
look - citrus      

Gerookte vis    1700

zalm - paling - kabeljauw - makreel  
toast - bieslook - crème fraiche   

Bisque d’homard    1200

schelpdieren - rouille - croutons   

WORLD SPECIALTY & GLOBAL FOOD

MANNA’s World Specialties zijn de culinaire voltreffers uit de wereldse eetculturen.
Sommige gerechten zijn nou eenmaal zo sterk dat aanpassen of veranderen geen optie is.

Best of both worlds

MANNA Bento box   1800

Sashimi zalm - tonijn - makreel - Thai salade
oester - panko garnaal - Asian steak tartaar
shiitake bouillon
    
Dim Sum     1600

ha gao - wu kok - sam ling gao - sheng jien bao 
 
  

Meat

Steak tartaar     1200

gepocheerd ei - truffel - Pecorino  

Pata Negra     1400

tomatensalade - toast 

Ossenhaas carpaccio   1500

“ the Original”  - hand geslagen

Ganzenlever     1800

gepocheerde peer - noten - brioche 



MAINCOURSES

Vegetarian

Foe yong hai    1400

ei - boontjes - witte rijst- gepofte rijst   

Pasta linguine       1600

Parmezaan - zwarte peper - truffel - olijfolie  
 
Bloemkool      1800

aardappel - walnoten - Epoisse - morille saus  
 
  
Fruit de mer

Royal Bisque d’Homard 3200

langoustine - ½ kreeft - gamba - garnalen
kokkels - mosselen
(maaltijdsoep)       

Queen     2900

langoustines - garnalen - gamba’s - 3 oesters
mosselen - kokkels - scheermessen - saus en frieten  
  
King       5600

½ kreeft - ½ krab - langoustines - garnalen
gamba’s - 3 oesters - mosselen - kokkels 
scheermessen - saus en frieten 
  
Emperor       9500

1 kreeft - 1 krab - langoustines - garnalen
gamba’s - 6 oesters - mosselen - kokkels 
scheermessen - saus en frieten        
 
  
Fish

Rogvleugel      2100

bloemkool - citroen - appelkappertjes 
gebrande boter

Zeebaars 6500

Mediterrane zoutkorst - ca. 900 gram 
(bereidingstijd 40 minuten)   

Catch of the Day       
Te veel om op te noemen. Kijk op het grote bord 
achter de visbar. We helpen u graag met de keuze.

Meat

Ajam ketjap      1600

nasi kuning - sajoer - sereh - pinda   

Kalfssucade     2000

pastinaakcrème - paddenstoelen - aardappel 

Tournedos (150 gram)   2600

kalfsjus mousseline en paddenstoelen

Tournedos “ Rossini”      3200

ganzenlever - truffel - kalfsjus 

Beef Wellington  per 2 personen        36 p.p
mousseline - paddenstoelen
(bereidingstijd 40 minuten)     
 
 
Dessert

Brownie      1000

vanille-ijs - karamel - zeezout – olijfolie 
verse truffel   

Tarte Tatin     900

appel - roomijs 

Hangop   900

bramen- vanille- sereh

Sorbetijs    600

4 soorten

Kazen     1200

selectie van 4 - noten - druiven 

*We houden graag rekening met uw speciale wensen. Als u bepaalde ingrediënten niet mag, kunt of wilt eten, 
laat dit dan aan onze medewerkers weten. Heeft u een allergie? Meld het ons! Als u het tijdig (bij uw reserver-
ing bijvoorbeeld) meldt, kan onze chef er eventueel al met de inkoop van ingrediënten rekening mee houden 
om u zo de volledige MANNA-experience voor te schotelen.


