
OM MEE TE STARTEN
BROODPLANKJE | 4
Mini broodjes | Tapenade | Aioli

BROODPLANKJE MARINA LOUNGE | 7
Mini broodjes | Olijven | Gedroogde ham | Tapenade | Aioli

KOUDE VOORGERECHTEN
OESTERS RAUW | 15
Zeeuws | Oesters | Citroen | Komkommer | 6 stuks

GEROOKTE MAKREEL | 12
Waldorf salade | Walnoot | Granny Smith

ZALM | 15
Gepekeld | Avocado | Crème fraîche | Balsamico | Olijfolie

CAESAR SALADE | 12
Gegrilde boerderijhoender | Parmezaanse kaas | Croutons |
Ansjovisdressing

THAI BEEF SALADE | 15
Gebakken biefstukreepjes | Taugé | Krokante ui | Frisse salade | 
Th ai beef dressing 

CARPACCIO | 12
Dungesneden ossenhaas | Rucola | Parmezaanse kaas | 
Truff elcrème
Supplement eendenlever | 5

TABOULEH* | 12
Bulgur | Groene paprika | Tomaat | Munt | Brood

SOEPEN
BISQUE D’HOMARD | 13
Schaaldierensoep | Diverse vissoorten | Rouille

POMODORISOEP* | 7
Huisgemaakt | Pomodoritomaat | Kruiden crème fraîche

DAGSOEP | 7
Dagelijks wisselende soep

VLEES
SUKADE | 22
Langzaam gegaard | Aardappelcrème | Zilverui | Aardpeer | 
Balsamico

MADAME STEAK 160 GRAM | 23
Paddenstoelen | Vergeten groenten | Knofl ookaardappelen
Supplement halve kreeft  | 14,50

TAMME EEND | 22
Groene kool stamppot | Spek | Dukkah | Jus

BOERDERIJ HOENDER ROULEAU | 19 
Paddenstoelen | Aardpeer | Jus van truff el

Bij bovenstaande gerechten heeft  u een keuze uit roquefortsaus, 
groene pepersaus, champignonsaus of kruidenboter.

LET’S MEAT! | 49,50
Proeverij van drie soorten vlees | Begeleidende sauzen | Frites | 
Aardappelen | Salade | Voor twee personen

VEGETARISCH
LOEMPIA* | 16
Andijvie | Peulen | Wortel | Huisgemaakte chilisaus

PAPPARDELLE* | 16
Ricotta | Paddenstoelen | Spinazie | Amandel

DESSERTS
CHOCOLATE DREAM | 9
Pure chocolade | Praline | Hazelnoot

SORBET MARINA LOUNGE | 9
Sorbetijs | Vers fruit | Vruchtencoulis

KARAMEL | 9
Karamelmousse | Gepocheerde peer | Kardemom | Amandelen

KAASSELECTIE MARINA LOUNGE | 13
Diverse kaassoorten | Walnotencrème | Kletsenbrood

WARME VOORGERECHTEN
OESTERS | 15
Gegratineerd | Citroen | Komkommer | 6 stuks

GAMBA | 17
Ui | Knofl ook | Peterselie | Brood | Aioli

COQUILLE | 19
Gebakken | Baby mais | Waterkers | Chorizo

SARDINES | 12
Geroosterd | Rucola | Limoen

VIS
KABELJAUW | 23
Snowkrab | Risotto | Schaaldierenjus

SLIPTONG | 23
Gebakken | Remouladesaus | Salade | Frites

ZEEBAARS | 23
En papillotte | Citroen | Dille | Groenten | Frites

LET’S FISH! | 49,50
Proeverij van drie soorten vis | Begeleidende sauzen | Frites |  
Aardappelen | Salade | Voor twee personen 

BURGERS
Geserveerd met bijpassende garnituren

TUNA BURGER | 17
Gegrilde tonijn | Wakame salade | Wasabi mayonaise

‘‘OLD’’ BURGER | 16
100% runderburger | Brioche brood | Old Amsterdam | Zoetzuur |
Tomaten chutney

ANGUS BEEF BURGER | 17
100% Angus burger | Eendenlever | Truff elcrème | Rode ui

SPECIALS
PASTA VONGOLE | 20
Spaghetti | Tomaat | Knofl ook | Peterselie

KREEFT HEEL | HALF | 39 | 22
Keuze uit:
Gegrild | Frisse salade | Frites 
Gekookt | Belle veu | Tomaat | Gekookt ei | Haricots verts | 
Cocktailsaus

PLATEAU MARINA LOUNGE | 45 P.P.
Plateau met verschillende heerlijkheden uit het water
Vanaf twee personen

MENU DU CHEF
Onze chef stelt voor u een heerlijk menu samen. 

Het verrassingsmenu is per tafel te bestellen.

3-GANGEN | 37,50
4-GANGEN | 42,50
5-GANGEN | 47,50

SHARED DINING
Kunt u geen keuze maken?

Kies dan voor onze ‘Shared Dining’!

SHARED DINING | 37,50
Shared Dining is een vorm van eten waarbij kleine gerechten met elkaar 
gedeeld worden, gezellig met elkaar aan tafel. In drie rondes ontvangt u een 
proeverij van heerlijke gerechtjes uit de zee en van het land, met als afsluiter 
een dessert du chef. Het samen zijn, gesprekken voeren en het samen 
eten staan centraal bij Shared Dining. En zeg nu zelf; het staat toch ook 
hartstikke gezellig, de tafel vol met heerlijke gerechten!

LEKKER VOOR ERBIJ
VERSE FRITES MET MAYONAISE | 3,50
KNOFLOOK AARDAPPELEN | 4,50
SEIZOENSGROENTEN | 3,50
FRISSE SALADE | 3,50

Bij een mooi menu kunnen heerlijke wijnen niet ontbreken. Vraag naar 
onze wijnkaart of laat u verrassen met een prachtig wijnarrangement. 
Alle wijnen zijn speciaal geselecteerd en combineren perfect bij de 
gerechten.

Heeft  u bepaalde dieetwensen of allergieën? Onze keuken is hier graag 
van op de hoogte om u een zorgeloze avond te bezorgen! Wij werken 
uitsluitend met verse (en bijvoorkeur biologische) producten.

* Vegetarisch
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DEEL MET ONS UW MARINA LOUNGE BELEVING! #LOUNGENBIJFLETCHER

Bij Marina Lounge heeft  u 
een prachtig panoramisch 

uitzicht over het Veerse 
Meer. Het Veerse Meer 

ligt in het hart van 
Zeeland. Ooit een 

woelige zeearm, nu 
een recreatieparadijs. 

Hier aan het Veerse 
Meer wordt er nog 

steeds gevist. Niet alleen 
de vis is lokaal, maar ook 

de lamsoren, de zeekraal en de kaas 
komen binnen een straal van 

5 kilometer van ons restaurant.

H E T  V E E R S E  M E E R
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ROSÉ
 Glas Fles
Fletcher’s Cuvée - Rosé  4,5  26
Rijke aroma’s in de neus met rode bessen en subtiele hints van peer. In de mond rond, vol met een lange afdronk.  
Lekker bij lichte maaltijden, salades, zoetzure gerechten of op zichzelf.

Château Cavalier – Cuvée 75 cl  36,5
Château Cavalier - Cuvée 150 cl   70
Stevige en fruitige cuvée uit de Provence. In de mond rijp met tinten van provençaalse kruiden, peper en garrigue. 
Lekker bij een frisse salade of wit vlees.

RODE WIJNEN
DuCo Cabernet Sauvignon – Carménère 4,75 28
Intense en frisse geur, met aroma’s van rijp rood fruit en toffee.  
De smaak is sappig met aangename zuren, zachte tannine en hinten van kersen.

Fletcher’s Cuvée - Merlot 4,5  26
Aantrekkelijke aroma’s van zwarte bessen en pruimen in de neus. In de mond rijp fruit met zachte tannines.  
Lekker als aperitief, bij koude vleeswaren of zachte kazen.

Fletcher Cuvée - Cabernet Sauvignon  4,5  26
Kenmerkende aroma’s van zwart fruit met tonen van zwarte peper in de neus. Zachte, toch krachtige fruitige  
smaak met een subtiele aanwezigheid van hout. Combineert goed bij rood vlees, gestoofd vlees of hamburgers.

Château Barreyres – Merlot, Cabernet Sauvignon  35
Rijpe en frisse wijn uit de Haut-Médoc. Door de rijping van 12 maanden op eikenhouten vaten zit er een  
vleugje hout in de afdronk. Lekker in combinatie met wild of gerijpte kazen.

Villa Maria – Organic Pinot Noir   37
Fruitige en elegante organische wijn uit de Nieuw-Zeelandse wijnstreek Malborough. Mooi geparfumeerd  
en een lichte kruidigheid met vanille. Lekker in combinatie met wild.

Marques de Caceres Excellens – Tempranillo  35
Stevig en ronde wijn uit de Spaanse wijnstreek Rioja. Aantrekkelijke lengte en kracht worden gecombineerd  
met goede frisheid. Lekker in combinatie met rood vlees.

Doppio Passo – Primitivo  29
Krachtige wijn uit de Italiaanse wijnstreek Salento. De smaak van bramen, zwarte kersen en pruimen  
karakteriseren de wijn. Lekker in combinatie met wild en gerijpte kazen.

Château Montlabert 75 cl – Merlot, Cabernet Sauvignon  50
Château Montlabert 150 cl – Merlot, Cabernet Sauvignon  105
Fruitige wijn uit de prestigieuze Franse regio Saint-Émilion, met aroma`s van zwart fruit en mahonie.  
De wijn heeft een fluweelzachte afdronk. Lekker in combinatie met vlees en gevogelte.

BUBBELS & CHAMPAGNE
 Glas Fles
Fletcher’s Bubbels  6,5 
Fletcher’s Bubbels 75cl   30
Fletcher’s Bubbels 150cl   75
De Fletcher’s Bubbels is een soepele en fruitige mousserende wijn met een aangename mousse en frisse afdronk.  
Deze bubbel is ideaal als aperitief bij elke feestelijke gelegenheid.

Pommery - Brut Royal 20cl   20
Pommery - Brut Royal 75cl   75
Pommery - Brut Royal 150cl   140
Pommery - Brut Royal 300cl   250
Een brut met heerlijke geuren van wit fruit, peer en een vleugje grapefruit.  
In de frisse smaak vind je appel, peer en citrus. Een smakelijk aperitief.

Vraag een van onze medewerkers naar het uitgebreide champagne assortiment.

WITTE WIJNEN
Marina Lounge Chardonnay – Semillion 4,75 28
In de geur fris met tonen van banaan.   
De smaak is fris met een licht zoete toon van tropisch fruit.

Fletcher’s Cuvée - Sauvignon Blanc  4,5 26
Elegant in de neus, een combinatie van citrus en florale tonen. Levendig in de mond, zachte frisse zuren.  
Heerlijk bij schaal- en schelpdieren, salades met geitenkaas en als aperitief.

Fletcher’s Cuvée - Chardonnay  4,5  26
In de neus peer, abrikoos en tropisch fruit gevolgd door florale tonen. In de mond frisse zuren,  
gekenmerkt door wit steenfruit, rond en vol. Lekker met wit vlees, visgerechten of als aperitief.

Fletcher’s Cuvée - Moelleux  4,5  26
Een briljant bleekgele kleur. In de neus tref je lekker rijp geel fruit aan. De smaak is knisperend fris  
en heerlijk zoet. Ideaal als aperitief, bij pittige Aziatische gerechten of bij desserts met ijs.

Terre de Barolo – Gavi   30
Elegante en frisse wijn uit Italië. Met goede zuren, citrus, en wit fruit als kenmerken.  
Heerlijk als aperitief of bij wit gevogelte.

Domaine du Tariquet – Réserve   29
Wijn uit het Franse Gascogne met frisse en rijke smaken van exotisch fruit, citrus, abrikoos en vanille.  
Heerlijke wijn in combinatie met een lichte maaltijd.

Domaine du Tariquet – Chardonnay tête de Cuvée   39
Elegante frisse Franse wijn uit de Gascogne. In de smaak peer, perzik, abrikoos en vanille van de rijping op  
eikenhout. Goed in combinatie met vis en gerechten met wit vlees.

Château de l’Hyvernière – Sur Lie   29
Elengant, puur en frisse wijn uit de Franse regio Muscadet. Met een krachtige volle smaak en een lichte  
tinteling. Een heerlijke combinatie met gerechten uit de zee.

Villa Maria – Organic Sauvignon Blanc   35
Krachtige en verfijnde organische wijn uit de Nieuw-Zeelandse wijnstreek Malborough met een geur  
van limoen, kruisbessen, asperges en buxus. De smaak is mooi droog met uitgebalanceerde zuren.  
Heerlijk bij vis of een lichte salade.

Wij schenken geen alcohol aan jongeren onder de 18 jaar.
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