Royalvis & Traiteur
HET BESTE UIT DE ZEE.

HET CONCEPT VAN
ROYALVIS & TRAITEUR
Zelf uw gebakken/gegrilde visschotel samenstellen! Hoe werkt dat?

Ons bekende vis specialiteit is erg
eenvoudig.
Als u het restaurant binnenloopt ziet u gelijk een volle counter met verse
vis voor u staan. Wij proberen dagelijks vers in te kopen uit, zowel
Nederlandse afslagen als het buitenland, met name Spanje en Italië

U kiest uit de counter de vissoorten en filets die u lekker vindt.
U bepaald de hoeveelheden afhankelijk van het aantal personen
dat van de schotel gaat eten. U laat dit wegen. Dan ziet u gelijk
hoeveel u betaalt voor de vis. V.a. €2,50 p. 100gr. tot €2,75 p.100 gr.
Afhankelijk van de dagprijs.

Vervolgens kunt u uit verschillende bijgerechten kiezen. Dit kan een
portie patat zijn, maar een mandje brood met warme huisgemaakt
dipsaus behoren ook tot de mogelijkheden. Verder zijn er salades, rijst,

Voorbeeld samengesteld schotel

paella etc. aanwezig.
U kiest daarna uw drankjes indien u wenst. Hierna is de taak aan de
keuken om uw gekozen vissoorten a la minuut voor u te grillen of te
bakken, waarna u met uw gezin, vrienden of kennissen er lekker van
kunt genieten. U kunt de schotels ook meenemen.

KOUDE&WARME
BIJGERECHTEN
Mandje brood €2,00
Verse stokbrood van de plaatselijke bakker.

Warme tomaten saus (charmilla)
€1,95
Traditioneel Spaanse geblindeerde tomatensaus met
uitjes en paprika.

Rauwkostsalade €3,95
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Een frisse salade van onder andere schijfjes tomaat,
komkommer, augurk, ijsbergsla , maiskorrels en olijfjes.

Paella groot €6,50
Dagelijks vers gemaakte zeevruchten paella.

Portie friet €2,75
Verse franse frietjes.

Portie gele rijst €2,95
Bereid met verse kruiden (ui, paprika, koriander,
peterselie en saffraan.

Royalvis & Traiteur
HET BESTE UIT DE ZEE.

WARME VIS BROODJES
VANAF 12:00 UUR

Alle broodjes worden met een schijfje
tomaat, komkommer en stukjes
ijsbergsla geserveerd.

SOEPEN
Royal Vissoep €3,50
Rijkelijk gebonden vissoep met onder andere witvis
filet. Op basis van garnalenboulion gemaakt.

Niet glutenvrij!

Harira soep €3,50
Heerlijk traditioneel Marokkaanse soep. Rijkelijk gevuld
met geblindeerde groente, kalfsvlees stukjes, linzen en
kikkererwten.

Niet glutenvrij!

VIS PORTIES
Gewicht porties 200gr.
Meerprijs sausje €0,50

Portie kibbeling €5,00
Kibbeling van kabeljauw. tenzij niet te verkrijgen.

Portie calamar €5,00
Heerlijk spaans gepekelde calamar ringen.

Mosselen €5,00
Gefrituurde mosselen.

Ansjovis €5,00
Vers gefrituurde middenlandse zee ansjovis

Visvingers €5,00
Gefrituurde visvingers

Garnalen €5,95
Ongepelde gamba's van de grill in knoflookolie.
200gr..
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Vismix broodje €7,00
Blokjes zalm, witvis, sepia, tonijn en garnalen.

Kibbeling broodje €7,00
Van kabeljauw filet. Tenzij niet te verkrijgen.

Lekkerbek broodje €7,00
Van heekfilet.

Garnalen broodje €7,50
Van gepelde blacktiger garnalen van de grill.

Zalmfilet broodje €7,95
Zalmfilet van de grill met knoflookolie.

Calamar broodje €7,00
Vers gepekelde spaanse calamar ringen.

MENUSCHOTELS

Worden met patat of rijst geserveerd.

Calamar Schotel €13,50

Gepekelde calamar ringen uit spanje. 300gr. gebakken.

Kibbeling schotel €13,50

Van kabeljauwfilet, tenzij niet te verkrijgen. 300gr. geb.

Lekkerbek Schotel €13,50
Twee heekfilets. Gebakken.

Tilapia Schotel €13,50
Twee tilapiafilets a 300 gr samen. Gegrild.

Vismix Schotel €13,50

Blokjes zalm, witvis, sepia, tonijn, en garnalen. 300gr.

Ansjovis Schotel €13,50

Italiaanse verse ansjovis zonder buik en kop. Gebakken.

Scholfilet Schotel €13,50

twee scholfilets. Seizoensgebonden. Gegrild.

Dorade Schotel €14,95

Een hele dorade van de grill met knoflookolie.

Garnalen schotel €14,95

Ongepelde garnalen van de grill met knoflookolie

Zalm Schotel €14,95

Twee stukken Zalmfilet van de grill met knoflookolie

Sliptong Schotel €14,95
Twee sliptongen van ongeveer 250gr. Gegrild.

Royal Med

MEDITERRAANS OP Z'N
BEST.

WARME
BROODJES
TOT 18:00 UUR

Alle broodjes worden met een
schijfje tomaat, komkommer en
stukjes ijsbergsla geserveerd.

SOEPEN
Royal Vissoep €3,50
Rijkelijk gebonden vissoep met onder andere witvis
filet. Op basis van garnalenboulion gemaakt.

Niet glutenvrij!

Harira soep €3,50
Heerlijk traditioneel Marokkaanse soep. Rijkelijk gevuld
met geblindeerde groente, kalfsvlees stukjes, linzen en
kikkererwten.

Niet glutenvrij!

Merquez €7,00
Wortjes van kalfsvlees.

Kebab €7,00

Huisgemaakte kebab van kalfsvlees & rundvlees
gehakt.

Hete kip €7,00
Kippendij stukjes met stukjes paprika en ui.

Kipfilet €7,00

Kipfilet stukjes van de grill.

Brochet €7,95
Kalfsvlees biefstuk in blokjes van de grill.

Kipsaté €7,00

SALADE

Kippendij stukjes met stukjes paprika en ui. Met
satésaus geserveerd.

Lams shoarma €7,95
Shoarma van gekruid lamsvlees.

Rauwkostsalade €3,95
Een frisse salade van onder andere schijfjes tomaat,
komkommer, augurk, ijsbergsla , maiskorrels en olijfjes.

Kip shoarma €7,00
Shoarma van gekruide kipfilet.

Broodje hamburger €7,00
Huisgemaakte burger van de grill. (rund/kalsvlees)

Mediteraanse salade €3,75
Een zoet/frisse salade van fijn gesneden komkommer,
scherrytomaat, augurken, maiskorrels en meer.

VIS BROODJES
Garnalen €7,50

Gepelde garnalen van de grill met knoflookolie

Pasta tonno salade €3,75
Lekker vullende salade van pasta, tonijn en een vleugje
dressing.
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Zalm €7,95
Zalmfilet van de grill met knoflookolie

Royalmix €7,00
Blokjes zalm, tonijn, witvis, sepia en gepelde garnaaltjes
van de grill met knoflookolie

Royal Med

MEDITERRAANS OP Z'N
BEST.

MENU SCHOTELS
VANAF 12:00 / 21:30

Alle menuschotels worden met
saladegarniteur, patat of rijst en
1 sauje naar keuze geserveerd.

KIP/VLEES
Lams shoarma Schotel €14,75

Mixgrill 1 persoon €17,95

Shoarma van van gekruid lamsvlees.

Kotelet, merquez, kebab, kipfilet.

Kip shoarma Schotel €12,95

Mixgrill 2 persoons €33,95

Shoarma van gekruide kipfilet.

Kotelet, merquez, kebab, kipfilet.

Merquez Schotel €12,95
Wortjes van kalfsvlees.

Kebab Schotel €12,95
Huisgemaakte kebab van kalfsvlees & rundvlees gehakt.

Hete kip Schotel €13,95
Kippendij stukjes met stukjes paprika en ui.
Minder pikant kan ook. Wel aangeven!

Kipfilet Schotel €13,95
Kipfilet stukjes van de grill.

Brochet Schotel €14,95
Kalfsvlees biefstuk in blokjes van de grill.

Kipsate Schotel €13,95
Kippendij stukjes met stukjes paprika en ui. met
satésaus geserveerd.

Kotelet Schotel €15,45
Lamskoteletten van de grill. 3 st.
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VIS
Dorade Schotel €14,95
Een hele dorade van de grill met knoflookolie.

Garnalen schotel €14,95
Ongepelde garnalen van de grill met knoflookolie.
300gr.

Zalm Schotel €14,95

Zalmfilet van de grill met knoflookolie 2st.

Royalmix Schotel €13,50
Blokjes zalm, tonijn, witvis, sepia en gepelde
garnaaltjes van de grill met knoflookolie. 300gr.

Sliptong Schotel €14,95
Twee sliptongen van ongeveer 250gr. Gegrild van de
plaat.

Royal Med

MEDITERRAANS OP Z'N
BEST.

TAJINE SPECIALITEITEN
VANAF 12:00 / 21:30

COUSCOUS
SPECIALITEITEN
VANAF 12:00 / 21:30

Al onze couscous specialiteiten
worden op traditionele wijze
bereid. Dagelijks vers verkrijgbaar.

Dit traditioneel Marokkaanse
stoofpot kan op veel manieren
bereid worden. Royal Med. heeft
gekozen voor de meest populaire
varianten.

Tajine Vegetarisch €12,95
Bestaande uit wortelschijven, sperziebonen, doperwten,
aardappelen en uien.

Couscous vegetarisch €12,95

Tajine vlees & groente €16,95

De vegetarische couscous wordt geserveerd met
wortelen, courget, pompoen, uien, kikkererwten en
rozijnen.

Kalfsvlees en groente uit de vegetarische tajine.

Couscous vlees & groente €16,75
Wordt geserveerd met kalfsvlees en groente uit de
vegetarishe couscous.

Couscous vlees, uien & rozijnen
€15,75
De couscous wordt geserveerd met kalfsvlees, uien en
rozijnen. Verder geen andere groente.

Couscous kip & groente €15,75
De couscous wordt geserveerd met kippenbout en
groente van de vegetarische couscous.

Couscous kip, uien & rozijnen
€14,50
De couscous wordt geserveerd met een kippenbout,
uien en rozijnen. Verder geen andere groente.

Tajine vlees, uien & rozijnen
€15,50
Kalfsvlees met uien en rozijnen.

Tajine vlees, amandel & pruimen
€16,95
Kalfsvlees, amandelen, pruimen en een gekookt ei.

Tajine kip & groente €15,50
Kippenbout met groente uit de vegetarische tajine.

Tajine kip, uien & rozijnen
€14,50
Kippenbout met uien en rozijnen.

Tajine kip, amandel & pruimen
€15,50

Couscous Royal €17,45

Kippenbout met amandelen, pruimen, en een gekoot ei.

Deze Couscous wordt geserveerd met kalfsvlees, kip,
en marquez worstjes. Verder opgemaakt met groente
uit de vegetarische couscous.

Tajine mediterraans €12,95
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Kalfsgehakt balletjes in tomatensaus met doperwten en
eventueel een gebroken ei.

Royal Med

MEDITERRAANS OP Z'N
BEST.

NAGERECHTEN
VANAF 12:00 / 21:30

Zin in iets lekkers om mee af te
sluiten? Lekker potje thee met
heerlijk baklava of Marokkaanse
koekjes is een goede aanrader.

BIJGERECHTEN
VANAF 12:00 / 21:30

Hieronder vindt u de bijgerechten
om uw hoofdgerecht compleet te
maken..

Trippel ijs €4,50
Heerlijke Italiaanse schepijs met slagroom en topping.
Vanille ijs, chocolade ijs en pistache ijs.

Dame blanche €4,50
Vanille ijs overgoten met overheerlijk chocoladesaus.

Witte/ gele rijst €2,95

Baklava €3,50

Naturel witte rijst of gekruide gele rijst.

Pistache baklava. 3 st. portie.

Gegrilde groente €3,75

Diverse Marokkaanse
bakker. 3 st. portie

Vers gegrilde groente van de grillplaat.

Marokkaanse koekjes €3,50
koekjes

van

de

plaatselijke

Portie Friet €2,75
Verse franse friet.

Brood mandje €2,00
Heerlijk stokbrood van de plaatselijke bakker.

Warme tomaten saus (charmilla)
€1,95

Marokkaanse munt thee glas
€2,50
Verse munt thee in glas.

Marokkaanse munt thee pot
v.a. €3,50
De thee wordt standaard zoet geserveerd. Indien u
geen of weinig suiker wenst kunt u dit aangeven.

Traditioneel Spaanse geblindeerde tomatensaus met
een uitjes en paprika.

Portie olijven €2,50
Portie pittige olijven.
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KOUDE DRANKEN
Frisdrank v.a.€2,50
Blikjes. (selfservice uit de koeling)

Mazaa/ Allo vera €2,75
Flesjes (selfservice uit de koeling)

Red Bull €2,75

Blikjes. (via bediening te bestellen)

