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v o o r a f

brood         

met kruidenboter, aioli en tomatentapenade      6.00

s o e p

flinke tomatensoep         

met kruidenroom           5.50

soep van de dag         

chef’s choice            6.50

s a l a d e s
           
zeezicht salade         

met krokant gebakken kip en garnalen,

gemarineerde kikkererwten en sesamdressing      12.50

geitenkaas salade         

lauwwarme geitenkaas, gemarineerde vijgen, zongedroogde

tomaat, walnoten en honing-tijmdressing      11.50

caesar salad         

met grana padano, bacon, croutons,

ei en ansjovis            12.50

v o o r

carpaccio van waards rund         

met grana padano, rucola, mix van pitjes

en tru�elmayonaise           12.50

getoaste focaccia met gemarineerde groenten         

met fetakaas, pittenmix, rucola en basilicum olie     9.50

zalmtartaar         

met krokante desem, zoetzure groenten en zeeknol     11.50

gebakken kabeljauw         

antiboise met cherrytomaat, basilicum en rucola     10.00

gestoofde kalfswang        

in gele curry met paksoi, tauge, komkommer en kroepoek   14.50

buikspek met coquille        

met rode biet, mierikswortelcreme en macadamianoot    13.50

zeezicht plateau voor 2 personen         

met ribs & wings, serranoham, fuet, sardines, boerenkaas,

gegrilde toast, tomatentapenade en aioli       19.50
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alle hoofdgerechten worden geserveerd met frieten & salade

v l e e s

kippetje uit de oven         

met rozemarijn, knoflook, citroen, harissa yoghurt dip

en gegrilde groenten           19.50

surf ‘n turf         

zuid amerikaanse tournedos en gamba       29.50     

met coquille, knolcreme, zeekraal en kalfsjus

zeezicht burger special         

stevige burger met tomaat, kropsla, augurk, jalapenos, bacon,

old amsterdam, spiegelei en en kruidenmayonaise     17.50

steak & stoof         

met gegrilde groenten, knolcreme en chimichurri     19.50

chicken drumsticks         

met kipgehakt salade, geroosterde rijst, koriander

wokgroenten en kroepoek          17.50

v i s

risotto & gerookte zalm        

met garnalen, venkel, doperwten, citroen en rucola     19.50

visserij         

een selectie van diverse soorten vis, schaal- en schelpdieren

van de afslag met groentengarnituur en kreeftenjus    21.50

warm gerookte zalmbundel      

met citroenvinaigrette en groenten        23.50

v e g e t a r i s c h

gnocchi        

met blauwe kaassaus, walnoten en rucola      15.00

papardelle     

met geroosterde tomaat, artisjokhart, asperges,

kappertjes, olijven en zeeknol         17.50

n a

vanillemousse 
met smaken van donkere chocola, pistache en sinaasappel   8.00

kokospudding
met smaken van gember, sereh en citroensorbet     8.00

cheesecake            8.50

kaasplank met appelstroop, studentenhaver en kletsenbrood   11.50

ko�e met lekkers           5.00 (ex ko�e)


