
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

MANNA’s daily lunch   12:00 – 17:00  

 
MANNA-lunch special 

45 min. lunch breakdown wekelijks wisselend 2 gangen menu     21 
Al onze koks worden dagelijks geprikkeld om bijzondere  
nieuwe gerechten te creëren of om evergreens nieuw leven  
in te blazen. De gerechten die het mooist ontvangen worden  
krijgen een plaats op onze menukaart. 

 
Soup 

Bisque d’Homard  garnituur schaal - en schelpdieren     14 
Asperge crème   ‘Korenaar’ asperge - Livar buikspek - kwartelei   10 
 

Salad 
Seafood   mesclun – parmezaan – tomaat - croutons    15 
Pata negra    panzanella – rucola – tomaat - taggiasche olijven   14 
Thai tube   paksoy - mango - chili - emping - cashew    11 V 

 
Sandwich 

Sea food club       garnalen en/of gerookte zalm – ei - mierikswortelcrème   12 
Zweedse wrap  gerookte zalm - roomkaas - komkommer    10  
Chicken club    kip – spek – avocado – tomaat - ei - kerrie       12 
Croque geitenkaas   kruidensla - honing - noten      10 V 

 
Eggs 

Sunny side up     3 spiegeleieren – ham - kaas of spek     9    
Omelette MANNA  gerookte zalm - groene kruiden -creme fraiche   11 
Egg benedict   gepocheerd ei - gekookte ham - Hollandaise    10 
Scrambled egg   verse truffel - toast       13 V  

 
Global food 

Thai striploin    tauge – paprika – yuzu - paksoi - Japanse radijs   12 
Ossenhaas carpaccio  “the Original” – hand geslagen     15 
Pasta linguine     parmezaan - zwarte peper - truffel - olijfolie    16 V  

Risotto    kruiden – geitenkaas – rucola – ingelegde tomaat   15 V 
    

MANNA’s Bento 
MANNA’s classic Bento sashimi zalm - tonijn - Thai salad – oester teriyaki - yakitori 19 

tempura garnaal – Asian steak tartaar - shiitake bouillon 
 
MANNA’s fish Bento   sashimi zalm - tonijn - Thai salad - Japanse mosselen  19 

tempura garnaal – miso soup – unagi – oester teriyaki 
 
MANNA’s meat Bento  Asian steak tartar – yakitori – Sam ling gao - shiitake bouillon  19 

udon noodles – beef teriyaki – sesam bacon – Thai salad  
 
MANNA’s veggie Bento loempia – udon noodles – Thai salad – tempura –    19 V 

    spicey tofu – miso soup – edamame - Japans ei 



 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 
 
Cold fish to share 
 
MANNA’s Seafood bar biedt een brede selectie aan koude visbereidingen. Wij bieden ze in alle 
varianten. Rauw, gerookt, gedroogd, koud gegaard en gemarineerd.  
We serveren een samenstelling van de verschillende bereidingswijzen. 
 
Shared Seafood Starters 
Small Seafood tasting cold  13 p.p.  -- 4 soorten  
Medium Seafood tasting cold 16 p.p.  -- 5 soorten  
Large Seafood tasting cold  19 p.p. -- 6 soorten  
Bovengenoemde tasting is vanaf 2 personen te bestellen. 

 
 
 

Warm fish to share 
 
Kunt u niet kiezen uit al het lekkers dat onze Seafood bar te bieden heeft?  
Dan doen wij het voor u. De Seafood platters worden samengesteld uit verschillende  
vissoorten en geserveerd met 3 soorten garnituur.  

 
Shared Seafood platters  
Large Seafood plateau       33  p.p.  -- 4 soorten vis - garnituur 
X Large Seafood plateau        43  p.p.  -- 4 soorten vis en 1 soort schaaldier - garnituur 
XX LargeSeafood plateau        53  p.p.  -- 4 soorten vis en 2 soorten schaal- en/of schelpdieren - garnituur 
Bovengenoemde platters zijn te bestellen vanaf 2 personen. 
 

 
Alle lunchgerechten zijn tot 17:00 uur te bestellen. Op aanvraag serveren wij ook gerechten van  
onze avondkaart.  
 
 
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. 


