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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           5.00

oosterse bouillon         

met kip, garnaal, sereh, koriander en gebakken uitjes    6.00

soep van de dag         

chef’s choice            6.00

s a l a d e s

caesar salad         

met grana padano, uitgebakken spek, ansjovis

en koflookcroutons           8.50

zeezicht salade         

met krokant gebakken kip en garnalen,

gemarineerde kikkererwten en sesamdressing      12.50

geitenkaas salade         

lauwwarme geitenkaas, gemarineerde vijgen,

tomatencompote, 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

pate en croute         

met vruchtenchutney, rucola en gegrilde toast      9.50

gerookte zalm van het vishuis         

met gegrilde courgette, tikki masala hummus

en toast van de grill           10.50

gegrilde focaccia met gemarineerde paddenstoelen         

met grana padano en rucola         8.50

crabcakes         

met thaise limoen- en korianderdip en kokoscreme     12.50

zeezicht plateau voor 2 personen         

met serranoham, sardines, gemarineerde olijven,

gegrilde toast, tomatentapenade, tiki masala hummus en aioli  15.00
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alle hoofdgerechten worden geserveerd met frieten & salade

v l e e s

rump biefstuk         

met seizoensgroenten en oosterse black pepper sauce    19.50

oosterse lentestoverij         

met ketjap, gember, koriander en lente ui       21.50

kippetje uit de oven         

gemarineerd met knoflook, tijm en citroen

met huisgemaakte appelcompote        20.50

the uruguay tournedos         

met seizoensgroenten en bearnaisesaus       28.50

zeezicht burger special         

stevige burger met tomaat, kropsla, augurk, jalapenos,

old amsterdam en rokerige barbecue saus      16.00

sate kip         

met zoetzure groenten, gebakken uitjes en kroepoek    17.00

v i s

zeewolf filet         

met krokant gebakken serrano, seizoensgroeten

en pittige tomatenchutney         20.50

zalm van het vishuis       

warm gerookt in de oven met seizoensgroenten

en kruidenvinaigrette van sjalot, ui, dragon en citroen    21.50

knoflookgamba’s         

in witte wijn met rode peper, peterselie,

gegrilde toast en zontomaatjes         18.50

v e g e t a r i s c h

lasagne         

met gruyere, aubergine, courgette, champignons,

spinazie, rucola en pesto          16.00

green burger     

met gebakken geitenkaas, tiki masala hummus, gemarineerde 

courgette, gegrilde tomaten, pittige tomatensalsa en rucola   16.00

n a

daily cheese cake           8.00

choco lovers delight           8.50

forest fruit sorbet           8.50

kaasplank            11.50


