


Oesters 
De dagprijzen en het huidige aanbod van alle oesters 
staan op het bord achter de fishbar.
Al onze oester worden kakelvers uit het bassin geserveerd.

Fruits de mer
Queen  49
langoustines - garnalen - gamba’s - 3 oesters mosselen - 
kokkels - scheermessen - saus en frieten

King  75
½ kreeft - ½ krabklauw - langoustines - 
garnalen  gamba’s - 3 oesters - mosselen - 
kokkels - scheermessen - saus en frieten

Emporer  120
1 kreeft - 1 krabklauw  - langoustines -
garnalen gamba’s - 6 oesters - mosselen -
kokkels - scheermessen - saus en frieten

Cold fish to share 
(voorgerecht)

MANNA biedt een brede selectie aan koude visbereidingen. 
Een samenstelling hiervan serveren we in de tasting.

Small seafood tasting  14 p.p. 
4 soorten  

Medium seafood tasting  16 p.p.
5 soorten 

Large seafood tasting  19 p.p.
6 soorten 
Deze starters zijn vanaf 2 personen te bestellen.

Warm seafood platters 
(hoofdgerecht)

De seafood platters bieden een mooie samenstelling 
van ons totale vis- schaal- en/of schelpdieren aanbod.

Large seafood platter 38 p.p. 
4 soorten vis 

XLarge seafood platter 48 p.p. 
4 soorten vis en 1 soort schaaldier

XXLarge seafood platter  58 p.p. 
4 soorten vis en 2 soorten schaal- en/of schelpdieren 

Alle platters worden geserveerd met 3 soorten garnituur
en zijn te bestellen vanaf 2 personen.

MANNA’s Seafood bar

Neem lekker plaats aan de Seafood bar. 
Geniet van het uitzicht op het restaurant en van wat er gaat 
komen. We hebben hieronder een aantal mooie specials 
samengesteld uit ons vis aanbod.

Als je een van deze specials kiest, regelen we het helemaal 
voor je. Veel variatie, lekker gezond & supervers! 

“Only Fish is the Dish”
Unlimited 32 p.p.
Voor 1,5 uur oeverloos, eindeloos en onbeperkt 
genieten van dagverse vis.
Puur & op de graat, in de schelp, in de schaal.
De Chef bepaalt en bakt, grilt, stoomt, kookt, en rookt 
al het lekkers uit de zoet- & zoutwater wereld.
Niet gefileerd, dus ouderwets handwerk met ook 
onbeperkt servetten! Ga lekker zitten aan de Seafood bar 
en geef je helemaal aan ons over.  
Alleen per gezelschap te bestellen.

Seafood lunch  36 p.p.
8 kleine gerechtjes zoals oesters, sashimi, 
ceviche, bisque…….. 
Een aaneenschakeling van lekkernijen die
je binnen 60 minuten voorgeschoteld krijgt. 
Strak in de tijd, licht verteerbaar en 
verantwoord. 
Alleen per gezelschap te bestellen.

Seafood diner  49 p.p.
10 kleine gerechtjes zoals oesters, sashimi, ceviche, 
bisque en 3 warme visgerechten. 
Een constante stroom van lekkernijen die elkaar 
opvolgen. Gezond, licht verteerbaar en verantwoord.
Alleen per gezelschap te bestellen.

Breng nog even een bezoekje aan onze 
fishbar & bassin. Daar krijg je een mooi overzicht 
van het totaalaanbod aan vis, schaal- en schelpdieren. 
Ons keukenteam staat voor je klaar voor al je vragen.




