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alle hoofdgerechten worden geserveerd met frieten & salade

v l e e s

rumpsteak         

met ratatouille van courgette, aubergine, paprika

en zwarte pepersaus           19.50

ruige runderstoverij         

met venkel, knolselderij, tagliatelle, oesterzwam en doperwten   21.50

gegrilde entrecote         

met gepofte tomaat, gegrilde courgette en licht pittige chimichurri  24.90

uruguayaanse tournedos van de grill         

met gebakken paddenstoelen, tru�el en portjus     29.50     

eendenlever [supplement]          4.50

zeezicht burger special         

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

old amsterdam, spiegelei en rokerige barbecue relish    17.50

kippendijensate         

met zoetzure groenten, gebakken uitjes en kroepoek    17.50

v i s

zeebaars         

met krokant gebakken serrano, rouille en kreeftenjus    19.50

visstoof         

met witvis, venkel, dillesaus met pernod en brood     18.50

warm gerookte zalmbundel      

met geroerbakte spinazie en kruidenvinaigrette met

sjalot, ui, dragon en citroen         23.50

v e g e t a r i s c h

groententaart         

met blauwe kaassaus, rucola en gepofte tomaatjes     16.00

ravioli     

gevuld met spinazie en ricotta met zontomatensaus,

geitenkaas en pijnboompitjes         18.50

n a

tiramisu & ambachtelijk vanille ijs        8.50

witte chocoladeganache, chocomousse, crumble & tuille    8.00

wentelteefje met gebakken appel, kaneel ijs en calvadosjus   8.00

kaasplank met appelstroop, studentenhaver en kletsenbrood   11.50
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v o o r a f

brood         

met kruidenboter, aioli en tomatentapenade      5.50

s o e p

flinke tomatensoep         

met kruidenroom           5.50

garnalen bisque         

met witvis en cognacroom         7.00

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 balsamico/honingstroop      11.50

v o o r

carpaccio van waards rund         

met grana padano, rucola, mix van pitjes

en tru�elmayonaise           9.90

gegrilde focaccia met gemarineerde paddenstoelen         

met parmezaanse kaas, serranoham, zongedroogde

tomaat en rucola           8.90

geconfijte kabeljauw & gerookte zalm van het vishuis         

met couscous, zoetzure komkommer en yoghurt dilledressing   14.50

gemarineerde gamba’s         

met rucola- en rettichsalade, kruidenvinaigrette

en knoflooktoast           12.50

mozzzarella & toast        

met gefermenteerde knoflook, gepofte tomaat,

sjalottencompote en rucola         10.80

gegrilde portobello        

met serranoham, olijven, kappertjes, fetakaas en rucola    9.50

zeezicht plateau voor 2 personen         

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

gegrilde toast, tomatentapenade en aioli       19.50


