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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 hoofd-
gerecht 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.

MANNA’s Seafood bar & bassins

Vis, kreeft, krab, kokkels, oesters, coquilles: MANNA brengt het beste uit zoet en 
zout water bij u op tafel. Elke dag vers, altijd verantwoord. 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 bereidings-
wijze of laat dit volledig aan het team over. De chef en zijn team weten hoe uw 
‘catch of the day’ volledig tot zijn recht kan komen.

Shared Seafood plateau
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 
 

Chef’s Choice menu
4-gangen Chef’s Choice menu      42       wijnarrangement   25
5-gangen Chef’s Choice menu      48       wijnarrangement  29
6-gangen Chef’s Choice menu      58       wijnarrangement  35
De menu’s worden grotendeels samengesteld uit deze kaart.

MANNA’s Seafood menu
4-gangen MANNA Seafood menu     48                       wijnarrangement  25 
5-gangen MANNA Seafood menu     58                       wijnarrangement  29 
6-gangen MANNA Seafood menu     68                       wijnarrangement  35  
                 
De menu’s worden grotendeels samengesteld uit deze kaart.



Voorgerechten

Beet & leaf; 
rode biet - doperwten - geitenkaas - yoghurtdressing - amandelen   10

Thai Tube salade - paksoy - mango - chili - emping - cashew    10

Zalm, gebrand & tartaar - komkommer - basilicum - limoen - pistache  13
      
Bouillon van kervel - kalfstartaar - kwarteleitjes - gerookte paprika   10

Tom Yang Kung; 
visbouillon - gamba - champignon - peulen - gember - sereh - taugé  11
 
“Sticky chicken” lontong rijst - zwarte sesam - rode peper - bosui   10

Gebakken ganzenlever - gepocheerde peer - noten crumble - brioche  18

Hoofdgerechten

Groene asperge - gerookte mousseline - henne eitje - 
oude Alkmaar kaas - piccalilly          16

Bloemkool - morille saus, ‘’tripple cooked’’ aardappel - walnoten - Epoisse 18

Scholfilet - groene asperge - krokante aardappel - bieslook - 
gerookte paling saus - steranijs         19

Snoekbaars - brandade - Hollandse garnalen - doperwten - bospeen  22

Diamanthaas van de BBQ - “blote billetjes in het gras” - 
geroosterd rode ui - citroentijm         19

Tournedos - knol gegaard in zeezout -  kalfsjus - aceto ui     26

Dessert

Brownie - vanille-ijs - karamel - zeezout – olijfolie - verse truffel   10 
  
Tarte tatin - appel - roomijs           9 
 
Pina colada - gepocheerde ananas - kokosijs -  witte rum      9

Sorbetijs 4 soorten            6

Kazen 4 soorten - noten - druiven         12



De world specialties van MANNA

De world specialties zijn de culinaire voltreffers uit de wereldse eetculturen.
Sommige gerechten zijn nou eenmaal zo sterk dat aanpassen of veranderen 
geen optie is.

Voorgerechten

MANNA Bento box          18
Sashimi zalm - tonijn - makreel - Thai tube salade - vegetarische oester -
panko garnaal - loempia peking eend - shiitake bouillon
 
Ossenhaas carpaccio           15
Rucola - pijnboompit - Parmezaan - olijfolie

Fruit de mer             49
Kreeft - krab - oesters - mosselen - kokkels - scheermessen -  
langoustine - garnalen - sauzen en friet

Dim sum              16
Ha gao - wu kok - sam ling gao - sheng jien bao

Bisque d’homard            12
met garnituur van schelpdieren

Hoofdgerechten

Cataplana                                   per 2 personen (prijs p.p.)   46
Langoustines - ½ kreeft - kokkels - mosselen - gamba’s -
peixe do Dia - paprika - tomaat 

Tournedos Rossini                   32
Ossenhaas - ganzenlever - truffel - mousseline - knol uit zeezout - kalfsjus

The classic Beef Wellington                                 per 2 personen (prijs p.p.)   36

Ajam ketjap                     18
Nasi kuning - Sajoer boontjes - schuim van sereh - krokante pinda

Pasta linguine                               16
Parmezaan - zwarte peper - truffel - olijfolie      

 * 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 reservering 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.


