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12.00-16.00 uur 

 

LANDBROOD wit of bruin 
 
GEITENBRIE    vijgencompôte, geroosterde biet        (vega)   7,75  
TUNA MELT    tonijnsalade, gesmolten cheddar, tomaat          8,25  
MAKREEL    gerookt, wasabimayonaise, rode ui, ingelegde gember        8,75  
VITELLO AU TRUFFLE  dun gesneden kalfsvlees met Hollande sla, kappertjes & truffelmayo      8,75 
KROKET    2 stuks, Zaanse mosterd            8,00 
UITSMIJTERS    3 eieren, ham, spek of kaas           8,25 
      3 eieren, ham of spek en kaas            9,95 

CLUBSANDWICHES  geserveerd op pomodori tramezzini met chips 

CLASSIC  kip, bacon, tomaat, komkommer, ei, mayonaise  11,95  
ZEEMEEUW warm gerookte zalm van Dirk, crème fraîche, avocado-spread, komkommer 13,95                                
VEGGIE kimchi, Gooische pikant (oude kaas), tomaat 11,95 

LUNCHSALADES  
 
CHEVRE geitenkaas naast salade met honingraatje, rauwkost & pittenmix             (vega)  13,75 
CAESAR Romaanse sla, Parmezaan, bacon, ansjovis, croutons  13,50  
     Met gegrilde kip  + 4,00 
     Met gegrilde gamba’s  + 5,00   
ZEEMEEUW gerookte makreel, pulled zalm, rivierkreeftjes, kappertjes, croutons & rode ui 14,50     
                                                             
DIVERSEN     
                                                                                                                 
DAGSOEP dagelijks vers soepje met breekbrood  7,95                                                                
CUBAN SANDWICH grilled sandwich ham, kaas, corned beef, augurk, mosterd, spicy tomatensalsa   8,75  
CARPACCIO Balsamico-mayo, Parmezaan, rucola & kappertjes 13,50                                              
KREEFTENCOCKTAIL van rivierkreeftjes, met rode uienconfit, zeekraal, jalapeño-creme & toast 13,50  
PULLED DIRK  warm gerookte zalm, rode zuurkool, borage bloem, witte wijn-schuim & toast 12,50 
EXTRA   bakje frites met mayo of groene salade 4,50  

 
WARME GERECHTEN 

ZEETONG ± 500 gram in roomboter gebakken 32,50 
BEEFBURGER van Lakervelder rund, big bun, cheddar, bacon & chipotle saus, frites  18,50  
SATÉ  kippendij, atjar, kroepoek, satésaus, frites en salade  18,50  
POFFERTJES Oud-Hollands, met boter en poedersuiker (alleen voor kids) 5,25  
 

FLATBREAD PIZZA  
  tomaat, mozzarella, pesto, rucola  7,75  
  tomaat, mozzarella, Italiaanse ham, rucola  8,75  
  truffelsalsa, mozzarella, Parmezaan, rucola  8,25  
  truffelsalsa, mozzarella, Italiaanse ham, rucola  9,25  
 
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 
 
GEBAK van Joey Mercuur appeltaart 4,50 
 cheesecake  4,75 
 chocoladetaart 4,75 
 seizoenstaart 4,75 
 met vanille-ijs, slagroom +€ 2,75   
  

 

 
Gaat u samen borrelen en eten? Even aangeven of u apart afrekent. Niet aangeven is zelf de totaalrekening delen. Dank u! 


