
 

 

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 hoofdgerecht 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 verantwoord. Neem 
een kijkje bij onze Seafood bar & bassin 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, pasta 
of lekkere frieten. U geeft aan wat u wilt 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 en 1 soort schaaldier 
Seafood plateau XXL        50  p.p.    4 soorten vis en 2 soorten schaal- en/of schelpdieren 
 

MANNA - menu 
 
Chef’s Choice menu  
4-gangen Chef’s Choice Menu   44  wijnarrangement  26     
5-gangen Chef’s Choice Menu       54  wijnarrangement 30  
6-gangen Chef’s Choice Menu   62  wijnarrangement  36 
 
Dit menu is een samenstelling van vis, vlees- en vegetarische gerechten uit onze menukaart.  
Mocht u wijzigingen in dit menu willen aanbrengen dan kan hiervoor een meerprijs worden berekend. 
 
Wij promoten ons restaurant graag op social media. Hiervoor maken wij geregeld foto’s in ons 
restaurant tijdens de lunch of het diner. Wij begrijpen het volledig indien u hier om eigen redenen 
geen onderdeel van wil zijn. Geef het ons gerust aan en wij waarborgen uw privacy. 

 
 
 

  



 

 

World Specialties & 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. 
 

Starters 
 

Fish to share 
Sashimi 100 gr.    Ingelegde vis 100 gr.    Ceviche 100 gr. 
 
Tonijn   14   Ansjovis      7   Roodbaars  10 
Zalm   12   Blikjes sardines 10   Corvina  10 
Coquille  18   Makreel      9   Harder   10 
 
Gerookte vis 100 gr.    Gedroogde vis 50 gr.   Oesters per stuk 
 
Meerval  10   Tonijn     9  Fine claires    3 
Haring     8        Gillardeau    5 
Zalm   12        Zeeuwse creuses   3 

 
Caviar 

Kaviaar Siberian - 30 gram met ei - zure room - bieslook - Grey goose vodka 65 
Kaviaar Oscietra - 30 gram met ei - zure room - bieslook - Grey goose vodka  85 
 

Vegetarian 
Thai Tube salad  paksoy - mango - chili - emping - cashew   11 

  
MANNA ei   BBQ knolselderij - truffelsaus    11 

  
Geitenkaas    kruiden- tomatenjam - aceto     10 

 
Best of both worlds 

MANNA Bento box   sashimi zalm - tonijn - makreel - Thai salad -  18 
     oester - panko garnaal – ajam ritja -  

Thaise mossel soep 
 

Dim Sum   ha gao - wu kok - sam ling gao - sheng jien bao  16 
 

Soup 
Thaise mossel soep  paksoy - rode peper - gember - sesam   10 

   
Madrilene   tomaten concassée - kervel     10 

 
Meat 

Kalfs paté   piccalilly - brioche brood     11 
 

Pata Negra    tomaat - toast - truffel rème     14 
 

Ossenhaas carpaccio  “the Original” - hand geslagen    15 

Ganzenlever    appelcompôte - aceto balsamico stroop   18

http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/


 

 

Maincourses 
 

Vegetarian 
BBQ Oerbieten  rode ui - rucola - Parmezaan schaven    14 
 
Pasta linguine     Parmezaan - zwarte peper - truffel - olijfolie    16 
 
Aubergine cake  kruiden crème - paprika - Cevenne ui    14 
 

Fruit de mer 
Queen    langoustines - garnalen - gamba’s - 3 oesters    35 

mosselen - kokkels - scheermessen - saus en frieten 
 

King    ½ kreeft - ½ krab - langoustines - garnalen - gamba’s   56 
3 oesters - mosselen - kokkels - scheermessen  
saus en frieten 

 
Emporer    1 kreeft - 1 krab - langoustines - garnalen - gamba’s        95 

6 oesters - mosselen - kokkels - scheermessen  
saus en frieten 

 
Fish 

Catch of the Day  Te veel om op te noemen!  
U vindt onze dag vangst en dagprijzen op het bord achter onze 
seafood bar. Neem een kijkje bij onze seafood bar en vraag ons 
keukenteam over de mogelijkheden.  

 
Meat 

Ajam ritja    bataat - zoetzure komkommer - paprika kroepoek – mango 16 
 
USA sukade    rosé gebakken - aardappel schuim - peen - bieten chips  21 
 
Tournedos   mousseline - paddenstoelen - kalfsjus    27 
 
Tournedos “ Rossini”   ganzenlever - truffel - kalfsjus     36 
 
Tomahawk Steak  Opperdoezer - seizoengroenten - kalfsjus                  p.p. 38  

per 2 personen te bestellen, 30 min bereidingstijd 
 

Side Dishes 
friet   4.5 warme groenten 4.5 
aardappelen  4.5  salade   4.5 
pasta   4.5  supplement brood 2.5  

 
 

Dessert

Portugese amandeltaart  sinaasappel anglaise - boerenjongens roomijs   9 
 
Perzik van de  BBQ   crème van tonkaboon - vanilleroomijs    9 
 
Sorbetijs    4 soorten         7 
 
Chocolade taartje   vanille - chocolade koek - vanilleroomijs     9 
 
Kazen     4 internationale – druiven - noten     12 


