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Vanaf 17.30 uur 
 
 
 Mandje breekbrood met olijfolie en aïoli 4,95 
 
VOORGERECHTEN 
 
SPECIALS 
 
DIRK GOES JAPAN op zijn wijze gerookte zalm, wasabi cracker & wakame 12,50 
SALADE OSSENHAAS roergebakken puntjes met teriyaki, taugé, sesamzaad & paprika   14,50  
GAMBA BOWL gemarineerd met gefermenteerde komkommer en tomaat, mango, sushi-rijst  13,50 
WATERMELON watermeloen, fenegriek geitenkaas, munt & aardbei (vega)  11,50 
 
CLASSICS 
 
CARPACCIO truffelmayonaise, rucola, Parmezaan 13,50 
DAGSOEP dagelijks vers soepje  7,95 
SALADE CHÈVRE geitenkaas op Granny Smith, honing, croutons & pittenmix.                (vega)  11,75 
SALADE CAESAR Romaanse sla, Parmezaan, bacon, ansjovis, croutons 11,50 
    met gegrilde kip 14,50 
    met gegrilde gamba’s  15,50 
    alle salades zijn als hoofdgerecht verkrijgbaar  +€ 5,00 
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          (vega)  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: 
 
SCHOL  2 filets, in de roomboter gebakken, gesauteerde kool & Surinaamse piccalilly-mayo 20,50 
TOURNEDOS graangevoerde biefstuk van de haas, seizoensgroenten, rode wijnjus 26,50 
ALI BABA  wraps gevuld met spinazie, gegrilde groenten en BABA ganoush               (vegan)  19,50 
LAMSCURRY op Indiase wijze met gemengde groenten, witte rijst & Rhaita  21,50 
SPIES OSSENHAAS Mexicaans gemarineerd, basilicum-aioli en vingercroutons 19,50 
EXTRA bakje friet, seizoen groenten of groene salade  4,50 
 
IJS van Guissepe Paparo 
 
YOGI-BEAR mango- & yoghurt-ijs met grenola & aardbeien 7,75 
SORBET-IJS 3 bollen sorbetijs: citroen, mango & watermeloen 7,25 
WATERMELOEN 2 bollen watermeloen-ijs, Absolut vodka & KitKat 7,50 
DAME BLANCHE vanille-ijs, chocoladesaus, amandelschaafsel  7,50 
TONKA BONEN panna cotta van tonka bonen, witte chocolade-pistache ijs 7,75 
SGROPPINO cocktail van Prosecco, wodka & citroensorbet 6,75 
 
GEBAK van Joey Mercuur appeltaart 4,50 
 cheesecake  4,75 
 carrotcake  4,75  
 chocoladetaart 4,75 
 seizoenstaart 4,75 
 met vanille-ijs, slagroom +€ 2,75   
 
KINDERGERECHTEN tot 12 jaar 
 
KIPNUGGETS of KROKET  met frites, komkommer/tomaat, appelmoes 9,95 
SCHOL 1 filet met frites, komkommer/tomaat, appelmoes 13,75 
OSSENHAAS met rijst en gemengde groente & teriyaki 13,75 
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! 


