Voorgerechten / Starters

Dalmatische salade

13,00

Een frisse salade met dagverse groenten en feta
A salade with fresh vegetables and feta cheese
Sla met gevulde kip

14,50

Kipfilet gevuld met Parmezaanse kaas en buđola in een krokant jasje op een
bedje van frisse salade afgewerkt met geroosterde nootjes
Crunchy chicken breast stuffed with Parmesan cheese and buđola on a bed of
fresh salad with roasted nuts
Dalmatisch plankje

16,00

Pršut, premium gerookte Kroatische ham, geserveerd met premium kaas
A selection of Croatian delicacy of cold cuts and cheeses
Gegrilde calamares

14,50

Gegrilde inktvis gedrapeerd met olijfolie, look en versnipperde peterselie
Grilled calamari’s finished with olive oil, garlic and chopped parsley
Gefrituurde calamares

14,50

Heerlijk gefrituurde inktvis met huisgemaakte tartaar
Delicious fried calamari’s with homemade tartar sauce
Scampi in look (6)

15,00

In de pan gebakken scampi met look en olijfolie
Pan fried prawns with garlic and olive oil
Gegrilde Sardines

12,00

Op de grill gegaard, besprenkeld met olijfolie, look, versnipperde peterselie
Grilled sardines with olive oil, garlic, chopped parsley

Mediteraans groentenfeest

13,50

Aubergine, tomaten, parmezaanse kaas, pršut (Kroatische ham), basilicum en
een heerlijke tomatensaus
Eggplant, tomatoes, parmesan cheese, pršut (Croatian ham), basil and a
delicious tomato sauce
Mediteraans groentenfeest

12,00

Aubergine, tomaten, parmezaanse kaas, basilicum en een heerlijke
tomatensaus
Eggplant, tomatoes, parmesan cheese, basil and a delicious tomato sauce
Risotto van bospaddestoelen

12,00

A la minute gemaakte risotto met bospadestoelen
Freshly made risotto with mushrooms
Risotto van Sepia
A la minute gemaakte risotto met Sepia
Freshly made risotto with cuttlefish

13,00

Hoofdgerechten / Main dishes
Vlees/Meat
De Split Schotel
(Vanaf 2 personen)

23,00 p/p

Brochette, entrecotes, pljeskavice,
lamskoteletten en ćevapčiči, vergezeld met verse, gegrilde groenten, rijst,
aardappelschijfjes en tomatensaus
pork skewers, rib eye, pljeskavice, lamb chops and ćevapčiči with fresh
grilled vegetables, rice, fried potato slices and tomato sauce
Het zwaard van Dioklecijan
(Vanaf 2 personen)

27,00 p/p

Kipfilet, lamskoteletten, entrecotes,
Varkenshaasje en buikspek met verse, gegrilde groenten, rijst,
aardappelschijfjes en tomatensaus gedrapeerd op het zwaard van Dioklecijan
chicken breast, lamb chops, rib eye, pork tenderloins, streaky with fresh
grilled vegetables, rice, fried potato slices and tomato sauce draped on a sword
of Dioklecijan
Ćevapčiči

16,50

Een heerlijk warm broodje met de typische worstjes van Kroatië, geserveerd
met een frisse salade, aardappelschijfjes en Ajvar saus
A delicious warm bun with typical Croatian sausages, served with a fresh
salad, fried potato slices and Ajvar sauce
Pljeskavica

16,50

Een heerlijk warm broodje met de typische hamburger van Kroatië,
geserveerd met een frisse salade, aardappelschijfjes en Ajvar saus
A delicious warm bun with the typical Croatian burger, served with a fresh
salad, fried potato slices and Ajvar sauce

Lamskroon

26,00

Gegrild lamskroontje vergezeld met zachte honing tijm saus, vergezeld met
aardappelschijfjesen een fris slaatje
Grilled rack of lamb with soft honey thyme sauce with fried potato slices and a
fresh salad
Tussenrib Holstein (+/-350 gram)

24,00

Een heerlijk stukje tussenrib van het Holstein rund, geserveerd met
huisgemaakte kruidenboter, aardappelschijfjes en frisse salade
A delicious piece of rib eye, served with homemade herb butter, fried potato
slices and fresh salad
Filet Pur Holstein (+/-250 gram)

29,50

Een heerlijk stukje runderhaas van het Holsteinrund, geserveerd met
huisgemaakte kruidenboter, aardappelschijfjes en frisse salade
A delicious piece of Sirloin steak, served with homemade herb butter, fried
potato slices and fresh salad

Vis/Fish

Vis op de grill (Dag prijs/daily price)
Elke dag halen we de meest verse vis in huis, geserveerd met
aardappelschijfjes en een fris slaatje
Every day we get the freshest fish in the House, served with fried potato slices
and fresh salad
Gegrilde Reuze-Gamba’s

26,00

3 Reuze-Gamba’s op de grill, geserveerd met look, olijfolie
3 giant-jumbo shrimp on the grill, served with garlic, olive oil
Dalmatische visschotel
(Vanaf 2 personen)

34,00 p/p

Een mix van vis (aanbod van de dag), gamba’s, sardines en calamares,
geserveerd met aardappelschijfjes en fris slaatje
A mix of fish (offer of the day), prawns, sardines and calamari, served with
fried potato slices and fresh salad
Gamba’s van de oude chef (6st)

24,00

Gamba’s gebakken in de pan geserveerd met een licht romige tomatensaus
Prawns fried in the pan served with a light creamy tomato sauce
Langoustines ‘Buzara’ (6st)

26,50

Op grootmoederswijze klaargemaakt in witte wijn en afgewerkt met
kerstomaatjes
Pan fried langoustines with garlic, olive oil, white wine and tomatoes

Dessert

Dame Blanche

8,00

Deze Dame mocht niet ontbreken, overgoten met verse chocoladesaus en
slagroom
This lady should not be missed, topped with fresh chocolate sauce and whipped
cream
Moeulleux aux chocolat

9,50

Moeulleux geserveerd met een coulis van ananas en vanilleijs
Lava cake served with a pineapple sauce and vanilla ice cream
Pannenkoeken

7,00

Met confituur, ijs of chocoladesaus
With jam, ice cream or chocolate sauce
Rožada

8,00

Kroatische versie van de allom bekende Creme caramel
The Croatian take on the creme caramel
Kaasplankje
3 kazen uit Kroatië geserveerd met garnituur
3 cheeses from Croatia served with garnish

10,00

