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uitsmijter        

met ham en/of kaas en/of spek       8.80

boerenomelet        

met ham of zalm of tru�el, groenten en champignons   9.60

s o e p
de enige echte tomatensoep is er ook voor thuis in een handige meeneememmer! 

flinke tomatensoep       

de originele van zeezicht met kruidenroom     5.50

garnalen bisque        

met witvis en cognacroom        7.00

soep van de dag        

elke dag weer een feestje         6.50

s a l a d e s

caesar salad         

met grana padano, spek, ei, ansjovis en croutons    9.00

zeezicht salade         

met krokant gebakken kip en garnalen,

gemarineerde kikkererwten en sesamdressing     12.50

geitenkaas         

lauwwarme geitenkaas, gemarineerde vijgen, serranoham

tomatencompote, walnoten en balsamico (kan ook vega)   11.50

pittige kip         

met mix van pitten, croutons en sriracha saus     9.50

carpaccio         

met grana padano, rucola, pitjes en tru�elmayonaise   10.00

gerookte zalm         

met geroosterde sesam en kruiden-sesamdressing    12.50

runderpuntjes        

met gebakken courgette, champignons, haricot verts,

spek, ui en teriyaki          13.00

gerookte makreel        

met rode biet, kappertjes, ui en mierikswortel     9.90

f l a m m k u c h e n

geitenkaas met tomaat, rucola en pitjes      12.00

paddenstoelen met tru�el, spek en rucola      12.00

gruyere & spek met prei en rucola       12.00

warme gerechten staan op de hapjes / gerechten kaart
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jonge kaas en/of ham         

wit met sla, tomaat, komkommer en ui      6.00

gezond         

bruin met jonge kaas, ham, ei, sla, tomaat, komkommer en ui  8.00

old amsterdam         

bruin met ei, sla, tomaat, ui en tru�elmayonaise    9.00

geitenkaas van de bettinahoeve         

uit de oven, met witbrood, serrano, rucola, 

walnoten, honing en balsamico        9.50

carpaccio         

bruin met grana padano, rucola, tomaat, ui,

mix van pitten en tru�elmayonaise       9.90

gerookte zalm van het vishuis         

bruin met tomaat, komkommer, ui en sesamdressing   11.90

runderpuntjes         

wit met champignons, haricot verts, gebakken courgette,

tomaat, komkommer, sla en teriyaki       11.50

gerookte makreel        

bruin met rode biet, salade en mierikswortelsaus    8.80

pittige kip         

wit met gebakken courgette, champignons, haricot verts,

tomaat, komkommer, sla, ui, cashewnoten en sriracha saus  10.70

tonijnsalade of tuna melt         

met kappertjes, paprika en gebakken ui      8.50

club zeezicht         

wit met kip, kaas, spek, gebakken ei, tomaat, ui, 

augurk, frisse spread en chips        9.50

k r o k e t t e r i j

terschellinger garnalencroquetten         

twee op pol’s wit met tartaarsaus       12.50

bourgondier kroketten         

twee op pol’s wit met mosterd        8.00

kaaskroketten        

twee op pol’s wit met mosterd        9.50

t w a a l f  u u r t j e

drie maal brood         

belegd met een kroket, kaas, spiegelei,

tonijnsalade en mosterd         10.00

warme gerechten staan op de hapjes / gerechten kaart


