
welkom



Heeft u een allergie? Vraag ons bedienend personeel naar de mogelijkheden.

 = vegetarisch

Om mee te beginnen

Oesters!
De Spéciale Gaey oester blijft 2 tot 6 maanden in de Claire, met maximaal 10 oesters per vierkante meter. 
Deze oester heeft een bijzondere smaak met een mooie balans tussen zoet en zout met een lange nasmaak.

Spicy met verse citroen en tabasco 3.3

Traditioneel met fijngesneden sjalot en rode wijnazijn 3.3

Asian style met oosterse dressing 3.3

Oesterproeverij van de 3 bovenstaande 9.5

Breekbroodje van Bakkertje Deeg met dips (2 pers)  3.5

Dungesneden Pata Negra (50 gram)  9

 

Soepen
Verse Tomatensoep 6.5
De tomatensoep van De Blauwe Sluis wordt uitsluitend bereid met verse tomaten, 
ui en selderij. Deze wordt geserveerd met gebakken gehaktballetjes
 Ook te bestellen zonder gehaktballetjes    

Mosterdsoep  7
Romige mosterdsoep met uitgebakken spekjes, bosui en brie

Kreeftensoep 9.5
Romige kreeftensoep met rivierkreeftenvlees, zeekraal en een scheutje cognac

 



Voorgerechten
Rundertataki 14
Oosters gemarineerde plakjes runderhaas geserveerd met wasabinootjes, wasabi-creme en ingelegde gember 

Salade gegrilde tonijn 16
Een heerlijke salade met verse gegrilde tonijn, avocado, zeekraal, komkommer en een frisse sesamdressing

Vissalade “De Blauwe Sluis”  16
Onze topper! Aangemaakte salade met rauwkost en zeekraal, gevuld met gerookte zalm, 
Hollandse garnaaltjes en huis-gerookte rivierpaling

Hollandse Garnalencocktail  12
De echte garnalencocktail van vroeger; fris van smaak en romig op de tong,
gemaakt van verse Hollandse garnaaltjes en een romige whisky-cocktailsaus

Burrata   13
Burrata van Verheijen op een bedje van rucola met cherrytomaatjes en 
onze huisgemaakte pesto.  Ook te bestellen als maaltijdsalade 21 

Visproeverij  16
Tataki van tonijn, briochebrood met Kanimi krabsalade en een kreeftensoepje

Zalmtartaar  15
Tartaar van gerookte zalm aangemaakt met sesamdressing, geserveerd met tempura van zeewier 
en wasabi-nootjes 

Gehaktbrood Smokey Bacon  12
Gehaktbrood volgens eigen recept met smokey barbecuesaus, gesmolten cheddar, gerookte
amandelen en uitgebakken spek-crumbles

Gros Gris slakken van Slow Escargots  13
In het rustige Nieuwaal bij Zaltbommel staat een wel heel bijzondere kwekerij: Slakkenkwekerij Slow 
Escargots. Hier kweekt eigenaar Lennard ter Hall op biologische wijze en met veel geduld prachtige slakken.
Wij serveren een half dozijn van deze lekkernijen in de kruidenboter met een stokbroodje 

Gamba’s in knoflook olie met chili  15
Heerlijke gamba’s in een pikante knoflook-olie met zeekraal, taugé en bosui

Verse Carpaccio van Hollands rundvlees  14
Dun gesneden carpaccio van Hollands rundvlees, gegarneerd met Parmezaanse kaas, croutons, 
uitgebakken spekjes en een heerlijke truffel-crème.

Kermispaling op toast met Parmaham  14
Huis-gerookte rivierpaling op toast in het jasje geserveerd met Parmaham 
en meloen. Ook gefileerd te bestellen!

“Van alles een bietje”  15
Bourgondische etagère van streekproducten en lekkernijen uit de keuken van “De Blauwe Sluis” 
laat je gewoon verrassen.  Voor 2 personen 29 

Coquilles 16
Coquilles in kreeftensaus met krokante parmaham en gebakken hazelnoot-crumble



Hoofdgerechten Vlees
Rendang 24
Of zoals de Indonesiërs zeggen: ‘Rndang’. Langzaam gegaarde stoofschotel op basis van
een kruidige boemboe en mals rundvlees, geserveerd met atjar, rijst en cassave

Ossenhaaspuntjes in rozemarijnsaus  29
Van de beste ossenhaas gesneden, kort gebakken en afgeblust met rozemarijnsaus

Saté van Reggie 22
Een spies van gemarineerde kippendijen zwemmend in Reggie’s satésaus, geserveerd
met taugé, atjar en cassave. Graag serveren we dit gerecht  als eerbetoon aan Reggie. 
Reggie was een geestige en gepassioneerde kok, die vanaf het begin van deze eeuw op geheel 
eigen wijze smaak en kleur gaf aan De Blauwe Sluis

Ribeye van de grill 37
Deze graan-gevoerde Black Angus ribeye (ruim 300gr) is botermals. Door de marmering
van vet een mooie volle smaak. Wij grillen de ribeye en serveren deze met chimichurri 

Lams-stoofpotje 25
Een mooie samenstelling van lamsvlees met diverse groenten en kruiden vormende basis van 
deze heerlijke stoofpot, langzaam gegaard in een krachtige lamsfond. Geserveerd met couscous

Carpaccio XXXL 21
Dun gesneden mega carpaccio van Hollands rundvlees, gegarneerd met Parmezaanse kaas, 
uitgebakken spekjes en een heerlijke truffel-crème.

Sticky Spare Ribs 23
Krabbetjes, Ribbetjes, Kluifjes, Butjes, Vleesribkes, oftewel Spare-Ribs,langzaam gegaarde 
spare-ribs uit eigen zoete ketjapmarinade, mals en vlezig, zoals het hoort! Geserveerd met chilimayo 
 Ook extra pikant te bestellen 

“De allerbeste Biefstuk” 34.5 
Een tournedos van ossenhaas (±225 gr.) van slagerij Ebergen uit Lith, van het Limousinrund; 
gebakken in roomboter en geserveerd met rode portsaus.
We zijn er trots op de beste biefstuk uit de regio te mogen serveren

Eendje uit de polder 26
Op de huid gebakken eendenborst met een kalfstruffeljus

Leftovers!
Ons overkomt het ook regelmatig! Je ogen blijken groter te zijn dan je maag… 

In het kader van duurzaamheid, verspilling en overconsumptie is al dat lekkere eten 
weggooien natuurlijk een doodzonde. Maar ook omdat het heel fijn is om een dag later 

nog te kunnen nagenieten, pakken wij met liefde en plezier de leftovers in. 

Graag gedaan!



Hoofdgerechten Vis
“Surf & Turf” 36.5
Een combinatie van een halve tournedos en een halve kreeft (200gr) 
geserveerd met limoenmayonaise

Hele Kreeft (600-700gr) 43
Traditioneel gekookt in Bouquet Garni en geserveerd met limoenmayonaise
 Ook mogelijk van de Grill met kruidenboter 

Tonijnsteak van de grill 25
Een mooie rosé gegrilde tonijnfilet met sesamzaadjes en verse zeekraal. 
Geserveerd met wasabi-mayo, ingelegde gember en sojasaus

Vis-trio “Uit Scheveningen” 23
Vistrio bestaande uit Zalm, Heilbot en Kabeljauw filet overgoten met zachte kreeftensaus

Pasta Coquille é Gamba 26
Spaghetti met beurre noisette, gepelde gamba’s, coquilles, citroen en hazelnootjes

’n Braoj Paling 29
Als je geboren bent aan de Maas dan ben je opgegroeid met de geur en de smaak van vis, gekookt, 
gebakken of gerookt. Wij bakken de paling in de roomboter met een samenstelling van heerlijke kruiden

Zeebaars op Italiaanse wijze 24
Uit de oven met cherry tomaatjes en een pesto-crumble

Leftovers!
Ons overkomt het ook regelmatig! Je ogen blijken groter te zijn dan je maag… 

In het kader van duurzaamheid, verspilling en overconsumptie is al dat lekkere eten 
weggooien natuurlijk een doodzonde. Maar ook omdat het heel fijn is om een dag later 

nog te kunnen nagenieten, pakken wij met liefde en plezier de leftovers in. 

Graag gedaan!



Noch visch noch vleesch
Thaise Groenten-Curry   21.5
Dit recept is rechtstreeks overgevlogen vanuit Chiang –Mai, waar ze meester zijn in het bereiden 
van diverse curry’s. Speciaal voor onze vegetarisch etende gast hebben wij een vegetarisch gerecht 
samengesteld welke bestaat uit diverse verse groenten, peulvruchten, cashewnoten, gele curry en kokosmelk. 
Geserveerd met een bolletje witte rijst

Pasta Aglio Olio  18
Spaghetti in heerlijke olijfolie met verse knoflook, chilivlokken en roergebakken groenten 
(ook glutenvrij te bestellen)

Truffelrisotto   22.5
Romige risotto met diverse paddenstoelen, geserveerd met Parmezaanse kaas, cherry tomaatjes
 en rucola

Maaltijdsalade geitenkaas   18
Een samengestelde salade met een warme geitenkaascrouton, geserveerd 
met tomaatjes, noten, en een compote van rode ui

Kindergerechten
Vroeger was De Blauwe Sluis een paradijs voor kinderen met de speeltuin op camping waar kinderen vanuit de 
omgeving leerden zwemmen en vissen, met elkaar omgaan, spelen, eten en drinken. Op de menukaart van toen stonden 
kindergerechten met ludieke benamingen zoals: “Stop ze achter het behang” en “Veeg ze onder het matje” of “In de 
kelder ermee”. Helaas is dat verleden tijd, maar lekker eten en drinken is nog altijd mogelijk voor de kleine gast waar ruim 
aandacht aan besteed zal worden. 

“Zo gezond als een vis”  6.5
Gepaneerde megavisstick met frietjes, appelmoes en mayonaise

“Kroket of frikandel met”  7
Gewoon lekker: frikandel of draadjesvleeskroket met frietjes, appelmoes en mayonaise

Extra snack  2

“Kinder-spare ribs”  11
Een kleine portie spare ribs met frietjes, appelmoes en mayonaise

Biefstuk  17
Onze bekende biefstuk (kinderformaat), gebakken in de roomboter met frietjes, appelmoes en mayonaise



Nagerechten 
Kinderijsje  5
Vanille-ijs met discodip, hoorntje en slagroom

Dame Blanche  6
Vanille-ijs met warme chocoladesaus en slagroom 

Guilty Pleasure  7.5
Cookie dough ijs met extra cookie dough en karamel fudge, geserveerd met warme chocoladesaus

Witte chocolade cheesecake van onze’n Den  8
Met bastogne-bodem, geserveerd met een bolletje citroenijs en saus van rood fruit

Hemelse Modder van Tante Toos  7.5
Tante Toos was meer dan 30 jaar de spil op De Blauwe Sluis waar alles om draaide. 
Huisgemaakte chocolademousse geserveerd met slagroom.
Dit gerecht zal nooit meer van onze dessertkaart verdwijnen!

Crème Brûlée  7
Het ultieme Franse dessert met gekarameliseerd suikerlaagje en een bol hazelnootijs

Kaasplènkske van de Bossche Mért  11.5
Vroeger mochten we vaak met moeders mee naar de Bossche Mért. Één van de hoogtepunten 
was het uitje naar ‘de kaas-meneer’. Wij laten ons iedere week verrassen door een samenstelling 
van diverse Hollandse en buitenlandse kazen van Verheijen

Schaaltje Macarons (5 stuks) voor bij de koffie 6

Ijskoffie deluxe met caramel en slagroom 5.5

Scroppino 6
Verfrissende Italiaanse drank met Limoncello, Prosecco en citroen-sorbetijs

Als ambassadeur van Graham’s Port serveren wij vol trots  
een mooie selectie Portsoorten:

Six Grapes (ruby)  7

The Tawny (7 Years)  7

Tawny 10  9

Tawny 20  13

Een glaasje dessertwijn bij het nagerecht?
Sweet Emotion Muscat de Rivesaltes Blanc  7

Pedro Ximinez Sherry  7


