
ONTBIJT
Van 9:00 tot 12:00

Tosti Kaas
Extra toe te voegen met ham & tomaat

Tosti Vegan
Vegan pesto, tomaat & avocado mash

Tosti Pastrami
Met jonge kaas & dragonmosterd

American Pancakes 
Homemade pancakes met walnoten,
bosvruchtensiroop & vers fruit

Marokkaanse Pannenkoek
Met ham of bacon
Met pastrami
Met walnoten, honing & brie

Roerei
Roerei op 2 sneetjes speltbrood 

Uitsmijter
3 spiegeleieren op 3 sneetjes speltbrood
(Kaas, avocado mash, spek, tomaat, 
avocado & feta + €0,50 per toevoeging)

€3,45

€6,95

€7,50

€8,25

€12,50
€17,50
€14,50

€5,75

€8,50

De hele dag te bestellenSWEETS

Cheesecake
Oreo Cheesecake
Appeltaart

€3,95
€4,25
€4,25

Eggs Atlantic
2 gepocheerde eieren met gerookte zalm, 
Hollandaisesaus & brioche

Eggs Florentine
2 gepocheerde eieren met gebakken 
spinazie, Hollandaisesaus & brioche

Eggs Mexican
2 gepocheerde eieren met guacamole, 
Hollandaisesaus & brioche

Boerenomelet Toast
Toast met boerenomelet & avocado

Hummus Toast
Toast met homemade hummus, 
babyspinazie, avocado, zongedroogde 
tomaten, artisjok en balsamico-crème

 

€10,50

€8,50

€9,75

€7,25

€12,75

THE FISH LAB ONTBIJT

Croissant met jam & boter
Yoghurt met granola & vers fruit
Roerei op 2 sneetjes speltbrood
Verse Jus d’orange

€14,95



LUNCH
Club Sandwich Tonijn
Tonijn, sla, tomaat, ui & ham

Club Sandwich Krabsalade
Krabsalade, avocado, sla, tomaat & ham

Club Sandwich Kipfilet
Gerookte kipfilet, avocado, sla, tomaat & 
jalapeños

Tuna Melt
Met cheddar kaas en kappertjes

Fish Lab burger
Gehakt van vis met Fish Lab kruiden,
oesterzwammen, zeekraalsaus & friet

Kalfsburger
Kalfsgehakt, augurk, jalapeños &
chippotle saus

Gevulde Coeur de Boeuf
Gevuld met stukjes kipfilet en bulgur rijst

€10,75

€12,75

€11,75

€12,50

€11,75

€10,75

€11,75

Van 11:00 tot 16:00

Tonijncarpaccio
Met rode ui, kappertjes, frisse salade &
homemade dressing

Poké Bowl Zalm
Zalmfilet, radijs, rijst, avocado,
wortel, sojabonen, zeewier, knapperige ui,
poké bowl saus & sesamzaad

Poké Bowl Tonijn
Tonijnfilet, radijs, rijst, avocado,
wortel, sojabonen, zeewier, knapperige ui,
poké bowl saus & sesamzaad

€21,50

€16,50

€19,50

Zeebaars
Zeebaars op de steengrill met 
seizoensgroenten & keuze uit rijst of friet

Sepia
Gegrilde sepia met seizoensgroenten

Zalm
Zalmfilet, seizoensgroenten & 
Hollandaisesaus

Zalm Teriyaki
Gegrilde zalmblokjes met teriyaki saus & 
zoete aardappelfriet

Dorade
Dorade op de steenkool BBQ met 
seizoensgroenten & keuze uit rijst of friet

€17,50

€14,50

€21,50

€18,65

€17,50

Sliptong
Gegrilde sliptong met seizoensgroenten & 
keuze uit rijst of friet

Tijgergarnalen
Gegrilde tijgergarnalen met homemade 
saus & salade

Cocktailgarnalen
Gegrilde cocktailgarnalen met salade & 
maïskolf

Garnalenspies
Geserveerd met friet & salade 

Reuzengarnalen
Ongepelde reuzengarnalen op de grill 
met pittige saus & salade

€17,75

€23,50

€21,75

€15,95

€22,50

Catch of the Day
DAGPRIJS

GEGRILDE VISGERECHTEN



VISPLATEAU

Keuze uit een variëteit aan 
verse vis, schaal- en schelpdieren

Onze visplateaus worden geserveerd 
met Charmilla (tomatensaus), friet, 
salade en saus naar keuze. 

vanaf €32,50

OESTERS

Gillardeau nr. 4 
0esterplateau - 3 stuks
Gillardeau nr. 4 
Oesterplateau - 6 stuks
Gillardeau nr. 4 
Oesterplateau - 9 stuks

Onze oesterplateaus worden geserveerd 
met zeewier, blini´s & kaviaar.

€13,75

€27,50

€36,75

De hele dag te bestellen

LUNCH
Van 11:00 tot 16:00

SOEPEN

Vissoep
Soep van de dag

€6,75
€4,25

SALADES

Burrata Caprese
Burrata met Coeur de Boeuf tomaten & 
basilicum

Gerookte vissalade - Haringkaviaar
Frisse salade met paling, zalm, makreel,
blini’s met haringkaviaar

Gerookte vissalade - Zalmkaviaar
Frisse salade met paling, zalm, makreel,
blini’s met zalmkaviaar

Zeewiersalade

€12,75

€23,75

€21,75

€6,25

SIDES

Friet met mayonaise
Zoete aardappelfriet met bietenmayonaise
Gegrilde groenten
Witte rijst
Saffraanrijst
Vega noedels
Maïskolven - 2 stuks
Garnalenkroket 
Mix Garnituur
Gerookte ansjovis, gevulde pepers, gevulde 
olijven & gerookte zalmsnippers

€3,25
€3,75
€4,50
€3,00
€5,50
€4,50
€2,75
€2,75
€6,95

De hele dag te bestellenKIDS

Visfrites met friet & drankje
Kibbeling met friet & drankje
Mix van visfrites, krabklauwen, surimi 
met friet & drankje

€8,75
€9,75
€9,75

De hele dag te bestellen



DINER
Gamba’ s pil pil

Visgehaktballetjes in 
homemade tomatensaus

Gefrituurde calamares

Gefrituurde garnalen

Haringrolletjes - 2 stuks

Escargots met kruidenboter 

€8,25

€7,25

€7,95

€4,95

€4,25

€6,95

STARTERS
Van 16:00 tot 22:00

Pulpo met Aïoli

Tonijncarpaccio

Pulpo tentakels van de grill - geserveerd 
met aardappelpuree & bietencrème

St. Jacobsschelp - 3 coquilles met 
bisquesaus 

Scampi in pittige kruidensaus

Zalm- en tonijntartaar

€10,50

€21,50

€13,75

€11,25

€12,50

€14,50

Paella
Paella met vis, schaal - en schelpdieren

Tajine
Tajine met kabeljauwhaas

Dorade
Dorade met rijst & groenten 
van de steenkool BBQ

Noordzeetong a la meunière
Noordzeetong à la meunière met 
ratatouille & aardappelen uit de oven

Wilde Zeebaarsfilet a la plancha
Wilde zeebaarsfilet, saus van
bouillabaisse, groenten & geblakerde prei

Linguine Vongole Veraci 
Linguine met vongole veraci & mosselen

Risotto Langoustine
Fruits de mer met truffelsaus

Wilde Zalmfilet
Wilde zalmfilet, seizoensgroenten &
Hollandaisesaus

€19,50

€24,50

€23,50

€24,75

€22,75

€19,75

€18,50 

€26,50

Tonijn
Gegrilde tonijn & quinoa-salade 
met mango

Tonijnsteak 
Tonijnsteak met wasabi-mayonaise

Coquilles
Geserveerd met aardpeercrème, 
truffel & kaviaar 

Zeeduivel 
Zeeduivel met saffraansaus & zeekraal

Heilbotfilet 
Heilbotfilet in basilicumsaus

Gamba’ s 
Gamba’ s in citroen-saffraansaus & 
wortelpuree

Zwaardvisfilet
Zwaardvisfilet met citroensaus

€26,50

€21,50

€31,50

€43,50

€38,95

€41,50

€34,50

HOOFDGERECHTEN



DINER
Kreeft
1/2 gegratineerde kreeft
1/2 kreeft met truffelpasta
Canadese kreeft met truffelpasta

Catch of the Day
Dagelijkse vangst van de dag

€31,50
€34,50
€52,75

Dagprijs

SIDES

Friet met mayonaise
Zoete aardappelfriet met bietenmayonaise
Gegrilde groenten
Witte rijst
Saffraanrijst
Vega noedels
Maïskolven - 2 stuks
Garnalenkroket 
Mix Garnituur
Gerookte ansjovis, gevulde pepers, gevulde 
olijven & gerookte zalmsnippers

DESSERTS

Tiramisu met ijs
Brownie met chocomousse & lemon curd
Affogato
Cheesecake met passievruchtijs
Mochi ijs met fruit & slagroom
Dame Blanche

€5,95
€7,95
€4,95
€6,50
€11,50
€11,50

€3,25
€3,75
€4,50
€3,00
€5,50
€4,50
€2,75
€2,75
€6,95

Van 16:00 tot 22:00

SOEPEN

Vissoep
Soep van de dag

€6,75
€4,25

SALADES

Burrata Caprese
Burrata met Coeur de Boeuf tomaten & 
basilicum

Gerookte vissalade - Haringkaviaar
Frisse salade met paling, zalm, makreel,
blini’s met haringkaviaar

Gerookte vissalade - Zalmkaviaar
Frisse salade met paling, zalm, makreel,
blini’s met zalmkaviaar

Zeewiersalade

€12,75

€23,75

€21,75

€6,25
FRUITS DE MER PLATEAU

Koude schaal- en schelpdieren - 2p 
Zalm, ½ kreeft, snow crab, gepelde 
garnalen, ongepelde gamba’ s, rivier-
kreeftjes, Hollandse garnalen, zeewier, 
mosselen, kokkels, 2 oesters, 
langoustines en wulken

Koude schaal- en schelpdieren - 4p 
Zalm, Canadese kreeft, snow crab, 
gepelde garnalen, ongepelde gamba’ s, 
rivierkreeftjes, Hollandse garnalen, 
zeewier, mosselen, kokkels, 4 oesters, 
langoustines en wulken

Optioneel bij de plateaus
Gillardeau nr. 4 oesters - 3 stuks
     

€87,50

€112,50

€12,50



DRANKEN

ADRES VOLG ONS

OPENINGSTIJDEN

Goudsesingel 326A
3011 KJ Rotterdam

010 - 3107942 @thefishlab.nl
www.thefishlab.nl

Ma t/m Za van 9:00 tot 22:00
Zo van 12:00 tot 22:00

JUICES & SMOOTHIES

Verse Jus d’orange
Groene sap - spinazi, kiwi & komkommer
Aardbei, Banaan & Mango Smoothie
Avocado, Banaan, Dadels & 
Amandelen Smoothie
Bosvruchten Smoothie

KOUDE DRANKEN

Diverse frisdranken  
Diverse sappen
Spa Blauw / Rood
Red Bull
Radler - 0,0%
Heineken - 0,0%

vanaf €2,25
vanaf €2,00
vanaf €2,00

€2,75
€3,00
€3,00

WARME DRANKEN

Koffie 
Cappuccino
Espresso
Espresso Macchiato
Dubbele Espresso
Latte Macchiato
Thee
Keuze uit diverse
smaken
Verse Muntthee
Pot verse muntthee klein
Pot verse muntthee middel
Pot verse muntthee groot

€2,50
€2,75
€2,25
€3,75
€3,25
€2,75
€2,75

€2,75
€3,50
€4,50
€6,50

€4,25
€6,50
€5,95
€8,95

€5,95

MOCKTAILS

Gin Tonic
Virgin Mojito
Strawberry Mojito
Poncha Martini
Espresso Martini 
Blue Lagoon

€6,95
€6,50
€6,95
€6,95
€6,95
€6,95


