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Vanaf 17.30 uur 
 
 
 Mandje breekbrood met olijfolie en aïoli 4,95 
 
VOORGERECHTEN 
 
SPECIALS 
 
DIRK’S SMOKED ZALM krokant flensje, jonge spinazie, crème fraîche & pickles 12,50 
COQUILLES Sint Jacobschelp, Macadamia-kruim, Iberische ham, venkelschuim  15,50  
EEND pulled-duck, pompoen, ricotta & tagliatelle 13,00 
ROULEAU van knolselderij, paddenstoelen-duxelles gerookte kervelfolie, gefrituurde kappers 12,50 
WISSELGERECHT wij vertellen het u aan tafel en het staat op de krijtborden! dagprijs 
 
CLASSICS 
 
CARPACCIO truffelmayonaise, rucola, Parmezaan 13,50 
DAGSOEP dagelijks vers soepje  7,95 
SALADE CHÈVRE geitenkaas, gepofte bietjes, appelstroop, croutons 11,75 
SALADE CAESAR Romaanse sla, Parmezaan, bacon, ansjovis, croutons 11,50 
    met gegrilde kip 14,50 
    met gegrilde gamba’s  15,50 
 
HOOFDGERECHTEN 
 
ZEEMEEUW CLASSICS, geserveerd met frites en groene salade: 
 
ZEETONG ± 500 gram in roomboter gebakken 32,50 
BEEFBURGER  van Lakervelder, big bun, cheddar, bacon, chipotlesaus 18,50 
HERBIVORENBURGER burger met paprika, mais en cajun, big bun, little-gem  19,50 
SATÉ kippendij, atjar, kroepoek, satésaus 18,50 
SPARERIBS likkielakkie uit de oven met chili-knoflooksaus 19,50 
 
 
SPECIALS, geserveerd met bijpassende groenten en garnituur: 
 
STEENBOLK  (kabeljauwachtige) zon-tomatentapenade, beurre blanc, bimi & schorseneren 21,50 
ENTRECÔTE graangevoerd, jus de cognac & seizoensgroenten 24,50 
KAASFONDUE  lange groenten, focaccia & zwarte knoflook 19,50 
GROOTMOEDER’S STOOF van Lakervelder rund, gepofte sjalotten en aardappelpuree 21,50 
WISSELGERECHT wij vertellen het u aan tafel en het staat op de krijtborden! dagprijs  
EXTRA bakje friet, seizoensgroenten of groene salade  4,50 
 
 
DESSERTS 
 
KAASPLANKJE Colombier, Munster, Cabrales & oude Gooische, vijgenjam & toast  10,75 
AFFOGATO 43  vanille-ijs, espresso, Licor 43 7,25 
DAME BLANCHE vanille-ijs, chocoladesaus, amandelschaafsel  7,25 
HAZELNOOTKARAMEL hazelnootroomijs, karamelsaus, gebrande noten 7,75 
SORBETIJS 3 soorten sorbetijs 7,25 
SGROPPINO cocktail van Prosecco, wodka en citroensorbet 6,75 
 
GEBAK van Joey Mercuur appeltaart, cheesecake, chocoladetaart, seizoenstaart 4,75 
 met vanille-ijs, slagroom 7,25 
 
 
KINDERGERECHTEN tot 12 jaar 
 
KIPNUGGETS of KROKET  met frites, komkommer/tomaat, appelmoes 8,75 
HAMBURGER met frites, ketchup, kaas 9,75 
STOOFJE met puree en groenten 11,75 
FLATBREAD PIZZA tomaat, mozzarella, pesto, rucola 7,75 
 
KINDERIJSJE  4,25 
 
Gaat u samen borrelen en eten? Even aangeven of u apart afrekent. Niet aangeven is zelf de totaalrekening delen. Dank u! 
 


