
Voorgerechten 
 

Dagsoep            
Soep van de dag 

Schaaldierensoepje met rouille        
Vissoep met verse vis, zalm, kabeljauw en scampi 

Oesters, 3 stuks          
Natuur of gemarineerd   

Klassieke garnalencocktail        
Met ei, tomaat en whiskysaus         

Bordje rauwe ham                                                                            
Met zoetzuur garnituur en olijven 

Carpaccio van weiderund          
Met artisjok,  kappertjes, gedroogde tomaatjes,  
Grana Padano kaas  en truffelmayonaise 

Huisgerookte zalm           
Met mierikswortel en toast 

Scampi’s look          
6 scampi’s met knoflook en kruidenboter 

Gebakken coquilles met gelakte buikspek       
Met truffelzalf en wasabi  

Garnalenkroketjes          
Gevuld met extra Hollandse garnalen en gefrituurde peterselie 

 

 
Alle voorgerechten worden geserveerd met brood, huisgemaakte tapenade en boter. 

 
 
 
 
 



Vleeshoofdgerechten 
 
 
Steak Hereford Rund         
Geserveerd met passend garnituur 
 
Lamscarré           
Geserveerd met kruidenportsaus en passend garnituur 
 
Runder Rib-Eye          
Geserveerd met passend garnituur 

 
    

Saus naar keuze 
Kruidenport saus, pepersaus , champignonsaus      
Bearnaisesaus          
 
 

Vishoofdgerechten 
 

Scampi’s in de knoflook         
10 scampi’s, gebakken met verse look en kruidenboter 
 
Vis uit de oven          
Kabeljauw, zalm, scampi en garnalen met een zachte kreeftensaus 
 
Op de huid gebakken zeebaarsfilet       
Met aardappelpuree en zachte mosterdsabayon 
 

 
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met verse friet, verse mayonaise en salade. 
 

 
 
 
 
 



Pasta van Piacere Puro 
 

Pasta met scampi          
Met scampi, ui, spekjes en kokosroom 
 
Canneloni met Pulled Pork        
Pasta gevuld met kerrie en Pulled Pork 
 
Canneloni spinazie          
Pasta gevuld met ricotta/spinazie, parmezaan en tomatensaus 
 
 

Vegetarische hoofdgerechten 
 
Canneloni spinazie          
Pasta gevuld met ricotta/spinazie en parmezaan 
 
Salade met gebakken vegareepjes       
Champignons, ui, vegareepjes en kruiden 
 
Pasta met tapenade         
Met zongedroogde tomaatjes, knoflook en basilicum 

 
 

Salades ‘Fier’ 
 
Maaltijdsalade niçoise         
Salade met verse tonijn, boontjes paprika en ansjovis 
 
Maaltijdsalade brie          
Salade met walnoot, brie, uiencompôte en honing 
 
Maaltijdsalade gerookte zalm en garnaaltjes      
Salade met huisgerookte zalm, kappertjes en basilicum dressing 
 
 



Voor de kinderen 
 

½ Biefstukje           
Met friet, appelmoes, verse mayonaise en ketchup 
 
Frikandel           
Met friet, appelmoes, verse mayonaise en ketchup 
 
Vleeskroket van Zeeuwse Witrik       
Met friet, appelmoes, verse mayonaise en ketchup 
 
 
 

Suggesties 

 
U vindt onze suggesties op de krijtborden in ons restaurant. Deze gerechten 

zullen regelmatig veranderen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fier keuzemenu 
3 gangen € 42,95 | 4 gangen € 47,95 | 5 gangen  € 52,95 

 
 

Gebakken coquilles met gelakt buikspek      
Met truffelzalf en wasabi 

Of  
Carpaccio van Weiderund 

Met artisjok, kappertjes, gedroogde tomaatjes grana padano en truffelmayonaise 
 

* * * 
 

Zeebaarsfilet op de huid gebakken 
Met mosterdsabayon en aardappelpuree 

Of  
Runder Rib-Eye 

Met gratin, warme groente en bearnaisse saus 
 

* * * 
 

Crème brûlée  
Met rietsuiker gebrand 

Of  
Soepje van witte chocolade 
Met rood fruit en bolletje ijs 

 
Extra gang 

 
* Schaaldierensoepje, met scampi en rouille 

* 2 oesters, natuur of gegratineerd 

* Kaasbordje, 4 soorten kaas en appelstroop 

 
 



Desserts 
 
 
 
Dame blanche          
Vanille ijs, chocoladesaus en slagroom 
 
Coupe Fier           
Vanille ijs, chocoladesaus, advocaat en slagroom 
 
Coupe Noisette          
Vanille ijs, caramelsaus, nootkrokant en slagroom 
 
Coupe Aardbeien (seizoen)        
Vanille ijs, verse aardbeien en slagroom  
 
Coupe vers fruit          
Vanille ijs, vers fruit en slagroom 
 
Huisgemaakte chocolade moelleux       
Slagroom 
 
Huisgemaakte chocolade moelleux       
Slagroom en vanille ijs 
 
Crème brûlée          
Met rietsuiker gebrand 
 
Soepje van witte chocolade        
Met rood fruit en ijs 
 
Kaasplankje met 4 soorten kaas       
Appelstroop, fruit, noten en rozijnentoast 
 
       

 

 



Fruit de Mer  
 
Wist je dat je bij ons, op reservering ook terecht kan voor Fruit de Mer? 
 
Wij serveren een gevarieerde schotel met schaal- en schelpdieren € 45,- p.p. 

• Krab 
• Mosselen 
• Oesters 
• Kokkels 
• Diverse andere schelpdieren 

 
Inclusief ½ kreeft € 57,50 p.p. 

Geserveerd met brood, huisgemaakte tapenade en roomboter. 
 
 
Vooraf reserveren is gewenst (minimaal 2 dagen van te voren) en per tafel te bestellen met 
een minimum van 2 personen.  
 
U kunt telefonisch reserveren op: +31(0) 117 37 15 79 of mailen naar: info@restaurantfier.nl 
 

mailto:info@restaurantfier.nl

