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Vanaf 17.30 uur 
 
 
 Mandje breekbrood met olijfolie en aïoli 4,95 
 
VOORGERECHTEN 
 
SPECIALS 
 
PULLED DIRK  warm gerookte zalm, rode zuurkool, borage-bloem & witte wijn-schuim 12,50 
BIETEN TARTAAR gepofte gele & rode bietjes, geitenkaas, honing, pistache, dille-gel & daikon (vega)  12,50  
KREEFTENCOCKTAIL van rivierkreeftjes, met rode uienconfit, zeekraal & jalapeño-creme 13,50  
VITELLO TONATO klassiek, dunne plakjes kalfsvlees, tonijnsaus & vers geschaafde truffel 13,50 
 
CLASSICS 
 
CARPACCIO balsamico-mayonaise, rucola, pittenmix & Parmezaansnippers 13,50 
DAGSOEP dagelijks vers soepje van de Chef!  7,95 
SALADE CHÈVRE warme geitenkaas naast de salade, croutons, honingraat & rauwkostmix       (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 Wijdemeren rund, big bun, cheddar, bacon, chipotlesaus 18,50 
HERBIVORENBURGER vegan burger van wortel & biet met courgette, big bun, little-gem & dillechips     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: 
 
PIETERMAN  op huid gebakken filet, Hollandse garnaaltjes, romige cognacsaus & herfstgroenten 21,50 
HERTENFILET kort gerookt op Ankeveens turf, beukenzwammetjes, pastinaak & rode wijn-jus 25,00 
MY PUMPKIN  vega-gerechtje van geroosterde pompoen, zwammen, pastinaak & zoete aardappel   19,50     
SLOW BRISKET graangevoerd rund, 24 uur gegaard, ingelegde champignons, herfstgroenten,  21,75 
 rozemarijnjus   
 
EXTRA bakje friet, seizoen groenten of groene salade  4,50 
 
DESSERTS & IJS van Guissepe Paparo 
 
BRAAM & SPECULAAS luchtige crème van Mascarpone, met bramen en speculaas & bramensorbet 7,75 
YOGI-BEAR mango- & yoghurt-ijs met grenola & aardbeien 7,75 
SORBET-IJS 3 bollen sorbetijs: vraag naar de smaken van de dag! 7,25 
DAME BLANCHE vanille-ijs, chocoladesaus, amandelschaafsel  7,50 
SGROPPINO cocktail van Prosecco, vodka & citroensorbet 6,75 
KAZEN Dronken Zwaluw, Oudwijker Fiore, Blauwe Juweel & Friesche Nagelhout 9,75 
 
GEBAK van Joey Mercuur appeltaart 4,50 
 cheesecake  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 
VISJE-PIETERMAN filet met frites, komkommer/tomaat, appelmoes 12,50 
FLATBREAD PIZZA tomaat, mozzarella, pesto, rucola 7,75 
POFFERTJES Oud-Hollands, met boter en poedersuiker  5,25  
KINDERIJSJE  4,25 
 
Gaat u samen borrelen en eten? Even aangeven of u apart afrekent. Niet aangeven is zelf de totaalrekening delen. Dank u! 


