
Warme voorgerechten 
 

gamba’s in knoflookolie € 11,95 
Gepelde gamba’s, op Spaanse wijze gebakken 

gegrilde sardines € 10,95 
Met een salade van tomaat, komkommer, augurk en kappertjes 

king crab € 26,95 
Koningskrab uit de wok, lauwwarm geserveerd, met een licht pikante saus 

gebakken oesters  € 14,95 
Drie oesters ‘Spéciales Gillardeau no. 2’, geserveerd met spinazie uit de wok
en hollandaisesaus

oesters namkee style € 14,95 
Drie gestoomde oesters, met zwarte bonen en knoflook 

koude voorgerechten 
brood met tapenade € 4,95 
Geserveerd met een Catch-tapenade en gezouten boter

Zalmtartaar € 10,95 
Tartaar van zalm, met frisse garnituren en echte kaviaar als ‘finishing touch’ 

stellendamse garnalen € 11,95 
Klassieke cocktail, geserveerd met een romige cocktailsaus 

tuna starter € 13,95 
Trio van tonijn: tonijntartaar, tonijntataki en crispy tuna nigiri 

Japanese catch € 14,95 
Sashimi van rauwe tonijn, verse zalm en gekookte wilde gamba’s 

catch combination € 14,95 
Huisgerookte Schotse zalm, Stellendamse garnalen en filet van ijsselmeerpaling 

langoustine € 14,95 
Carpaccio van langoustines, geserveerd met appel, kaviaar en een langoustinecoulis 

beeftataki € 11,95  
Geserveerd met bonito-flakes, sesam, wakame en furikake

Wagyu carpaccio € 12,95 
Dungesneden wagyu-beef met truffelmayonaise en Parmezaanse kaas 

pata negra € 15,95 
100 gram dungesneden Iberico ham 
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salades 
salade canadese kreeft   
Met gepelde kreeft, geserveerd met Stellendamse garnalen en
vanille-crème-fraîche met venkel 

met 1/2 kreeft  € 14,95
met hele kreeft  € 24,95

caesar salad  € 8 ,95 
Klassieke caesarsalade met caesardressing, vers gekookt ei en Parmezaanse kaas 

met gebakken gamba’s  € 12,95
met huisgerookte schotse zalmfilet  € 12,95 
met tonijntataki  € 12,95
met kipfilet  € 12,95 

salade vega  € 9,95 
Salade met geitenkaas, peer, walnoten en honing 

soep 

bisque d’homard  € 14,95 
Romige kreeftensoep, geserveerd met 1/2 Canadese kreeft 

bouillabaisse  € 9,95 
Rijk gevulde vissoep, geserveerd met rouille 

courgettesoep  € 10,95 
Geserveerd met gerookte zalmfilet

vegetarisch  € 8,95 

sushi 
crispy tuna nigiri  € 14,95
Vijf gebakken tonijn-nigiri met een licht pikante misosaus

salmon torch roll  € 14,95
Gebrande inside out roll met licht pikante saus

california maki roll  €14,95
Inside out roll met king crab

sushi combination  € 19,95
Combinatie van de California- en salmon torch roll en de crispy tuna nigiri

chef’s specialty roll  dagpriJs
Dagelijks serveren wij een door de chef gekozen sushirol
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oesters 

Half dozijn oesters, geserveerd met een rodewijnvinaigrette en citroen 

fines de normandie no. 3  € 14,95 
Toegankelijke oester uit Normandië met een unieke jodiumachtige
smaak en een licht nootaroma

spéciales gillardeau
De Rolls-Royce onder de oesters, met zorg geselecteerd, uit Marennes-Oléron

no. 4 - klein  € 19,95
no. 2 - groot  € 25,95

spéciales geay no. 3  € 19,95
Unieke traditie uit La Tremblade, met een bijzondere balans tussen zoet en zout,
die de papillen streelt met een smaak die lang in de mond blijft hangen 

perle noir  € 19,95
Deze oester is gerijpt in de rivier ‘Belon’ in Bretagne. Ze heeft een nootachtig accent,
het vlees is wit van nature en vult de hele schelp. De oester is zacht, suikerzoet zelfs en
een beetje knapperig

tsarskaya no. 3  € 19,95
Sterke, volle oester, die gerijpt is in de Cancale. Deze rijpheid geeft haar die unieke,
subtiele jodiumachtige smaak met een zoetig tintje die de tong van de fijnproever streelt

perle blanche no. 3  € 22,95
Haar heerlijke zoete smaak en nootaroma ontstaat tijdens de kweek in Charente-
Maritime. De smaak wordt ontwikkeld in Utah beach, waar ze door de sterke stroming
en de plankton hun eigen specifiek accentje ontwikkelen

super spéciales tarbouriech no. 4 € 29,95
“7 seven by florie tarbouriech”. Hangcultuuroesters uit de Middellandse Zee.
Hun parelmoeren glans en uitzonderlijke smaak, met een zoetig tintje en een licht
hazelnootaccent, maken deze oestertjes uniek 

oesterplateau 
combinatie-oesterplateau,  7 stuks   € 23,95
Een wandeling door onze oesterkaart

combinatie-oesterplateau, 14 stuks  € 46,95
Een wandeling door onze oesterkaart

combinatie-oesterplateau, 21 stuks  € 69,95
Een wandeling door onze oesterkaart

combinatie-oesterplateau, 28 stuks  € 89,95
Een wandeling door onze oesterkaart 
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fruits de mer 
plateau de fruits de mer  € 39,95 
Speciale selectie van schaal- en schelpdieren met o.a.: 1/2 Canadese kreeft,
langoustines, diverse schelpsoorten, oesters en Hollandse krabbenscharen

plateau de crustacés  € 39,95 
Speciale selectie van schaaldieren met een 1/2 kreeft

optioneel biJ de plateaus:
kingcrabpoten 100 gr.  €    5,95
1/2 kreeft (per stuk)   € 14,95
tjoepy kaviaar 10 gram  € 12,50

langoustines  € 19,95 
Op ijs geserveerd met huisgemaakte cocktailsaus

hollandse krabbenscharen  € 19,95 
Op ijs geserveerd met huisgemaakte cocktailsaus

kaviaar 

Onze kaviaar wordt geserveerd met huisgerookte Schotse zalmfilet,
blini, crème fraîche en eimimosa. 

tJoepy kaviaar
Deze kaviaar is zacht en romig van smaak, te verkrijgen in:
10 gram € 21,95

black pearl kaviaar 
Deze kaviaar is vol en nootachtig van smaak, te verkrijgen in:
10 gram € 29,95
30 gram € 74,95
50 gram € 99,95

se
af

o
o

d
d

e 
he

le
 d

ag
 te

 b
es

te
lle

n

p.p.

p.p.

Catch Menukaart 230x320mm.indd   4 14-04-14   17:10



hoofdgerechten vis  
catch of the day  dagpriJs
Dagelijks serveren wij een ‘vangst van de dag’  

schol  € 18,95 
Scholfilet, geserveerd met lamsoren, Stellendamse garnalen, antiboise
en aardappelmousseline

sliptong  € 18,95 
Drie in roomboter gebakken  sliptongen, geserveerd met frites en spinazie

tong  € 24,95 
Twee in roomboter gebakken zeetongen van 250 gram per stuk,
geserveerd met frites en spinazie 

Wilde gamba’s  € 23,95 
Zes ongepelde wilde gamba’s, gebakken met knoflook en geserveerd
met ratatouille en frites 

tarbot  € 24,95 
Hele gebakken tarbot met gewokte asperges, lamsoren en een kruiden beurre blanc

toniJn  € 23,95 
Gegrilde tonijnfilet, geserveerd met pasta, gegrilde courgette en tomaat   

griet  € 23,95 
Gegrilde grietfilet, geserveerd met bospaddenstoelen, romige truffelsaus
en aardappelmousseline

Zeeduivel  € 22,95 
Gebakken zeeduivel, geserveerd met snijbonen, paling-beurreblanc
met peppadew en pommes carées

kreeft  € 24,95 
Gekookte kreeft, gewerveld met botersaus, frites en spinazie 

spaghetti vongole  € 16,95
Pasta met gebakken vongole, bereid met knoflookolie en rode peper
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hoofdgerechten vlees 

Al ons vlees wordt bereid op een Amerikaanse grill 

little catch-burgers  € 15,95 
Drie hamburgers, elk op hun eigen ‘Catchy’ wijze bereid

tournedos  € 24,95 
Tournedos van 200 gram, geserveerd met ravioli in truffelroom,
spinazie en Madeirasaus 

entrecote  € 24,95 
Entrecote van 250 gram, geserveerd met gebakken uien en spek,
pommes carées en bearnaisesaus 

bone-in rib eye  € 29,95 
Jong-rundvlees, geserveerd met ratatouille en een romige kalfsjus
met spekjes en bieslook 

rundertartaar  € 14,95 
200 gram gemalen MRIJ-rundertartaar, rauw geserveerd met
haricotsvertssalade en een gepocheerd ei 

vegetarische hoofdgerechten 
salade vega  € 9,95 
Salade met geitenkaas, peer, walnoten en honing

tagliatelle  € 14,95 
Met artisjok en basilicumroomsaus

ravioli truffel  € 16,95 
Met gebakken paddenstoelen, truffelroomsaus en Parmezaanse kaas 

kinderen 
Kinderen kunnen kiezen uit: een stukje witvis, een stukje kipfilet of verse pasta.
Vraag naar de mogelijkheden.
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desserts 
chocolademarquise met oreo-koekJes € 7,95 
Geserveerd met een compote van rood fruit en roomijs van
witte chocolade en framboos 

aardbeien romanov € 9,95 
Verse aardbeien, geserveerd met luchtig opgeklopte aardbeienroom
met een vleugje wodka  

dame blanche € 7,95 
Een bombe van witte chocolade met vanille-ijs, geserveerd met warme chocoladesaus 

cheesecake € 7,95 
Cheesecake met lemon curd, geserveerd met bramensorbet

crème brûlée € 7,95 
Vanille-crème-brûlée, op traditionele wijze bereid

apple pie  € 7,95
Lauwwarm geserveerd, met Haagse-hopjesroomijs

kaasplankJe € 12,95 
Vijf kaassoorten van het kaashuis Boele, door de chef geselecteerd 

special coffees
Keuze uit: Irish coffee, French coffee, Italian coffee, Spanish coffee, € 7,95
Baileys coffee en Catch coffee

dessertWiJnen & digestief 

moscatel oro € 4,95
Deze dessertwijn vertoont in al haar grootheid, de fruitige (honing, lichte sinaasappel)
bloemige (roos, lelie) en kruidige (tabaksblad, cederhout) aroma’s van de moscatel
druivensoort. Heerlijk bij kaassoorten en crème brûlée

monbaZillac - chateau bellevue € 5,95
Deze dessertwijn past perfect bij een cheesecake

romate cream iberia € 5,95
Sherry, heerlijk bij mooie kaassoorten

merlino rosso dolomiti ‘vino liquoroso‘ € 6,95
Deze dessertwijn is heerlijk bij chocoladedesserts

sauternes, château haut-mayne € 7,95
Mooie dessertwijn, perfect bij een crème brûlée

ramos pinto vintage 2008 € 5,50
calvados trios lys, busnel € 4,00
armagnac tradition, Janneau € 4,00
cognac, Joseph guy € 4,25
cognac vsop mcf , remy martin € 5,25 
Whiskey talisker 10 years old, classic malt € 5,25
Whiskey lagavulin 16 years old, classic malt  € 8,75
hennessy Xo € 12,95
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private events 

Op de tweede etage van Catch bevindt zich een exclusieve ruimte met een dakterras die een 
adembenemend zicht op de haven en zelfs de zee biedt. Deze exclusieve zaal is bij uitstek geschikt voor 
feesten, zakelijke bijeenkomsten, vergaderingen en huwelijken. Deze ruimte leent zich tevens prima 
voor private dining (tot 50 personen), een borrel, verjaardag of staande receptie (tot 80 personen).
Het prachtige dakterras biedt ruimte aan 100 personen.

Aarzel niet en vraag naar onze informatiebrochure, daar vindt u een scala aan mogelijkheden
voor uw event. Of neem een kijkje op onze website: www.catchbysimonis.nl

restaurant catch
Dr. Lelykade 43  |  2583 CL  Scheveningen  |  070 338 76 09  |  info@catchbysimonis.nl

high tea 
high tea  € 21,95 p.p.
Ontvangst met heerlijk glas prosecco
Onbeperkt theebuffet
Bouillabaisse
Sandwiches met carpaccio, geitenkaas, Hollandse garnalen en tonijnsalade
Scones met huisgemaakte jam
Wrap met zalm en wrap met kip
Muffins en donuts
Petit fours en assortiment bonbons
Chocoladebrownie en friandises
High Tea kunt u reserveren vanaf 4 personen

high Wine € 39,95 p.p.
Ontvangst met heerlijk glas prosecco
2 glazen wijn (keuze uit de wijnen per glas)
Cappuccino van kreeftensoep
Brood met tapenades en pata negra
Oesterplateau met diverse soorten oesters (2 oesters p.p.)
Visplateau, geserveerd met Hollandse garnalen,
gerookte palingfilet, huisgerookte zalmfilet en toast
Combinatie van sushi en sashimi
High Wine kunt u reserveren vanaf 4 personen
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