
W EREL DGERECH T EN  

Mexico ? 14,50
Nacho-schotel met geroosterde groenten, cheddar, crème fraîche en huisgemaakte 
guacamole (VEGA)

Frankr i jk  ? 14,50
Coq au vin met in de rode wijn gestoofde kip, spek, champignons en groene kruidenrijst

It al ie ? 14,50
Risotto, groene asperges, paddenstoelen, zwarte knoflook, rucola en Parmezaan (VEGA)  

Thailand ? 14,50
Traditionele curry met groenten, witvis en rijst 

Sur inam e  ? 14,50
Rotiplaat met kerrie, aardappelen, groenten, kip en gamba's 

USA ? 14,50
American ribs met frietjes en koolsalade 
 
Wisselend wereldgerecht
Kijk op onze socials welk wereldgerecht wij deze week koken!

Kids gerecht en
Kroket met frietjes, salade en appelmoes ? 8,00
Kipnuggets met frietjes, salade en appelmoes ? 9,00

Zeeweg 1a 
Muiderberg
0294-261234

info@zeemeeuw.net 

We m ogen m om ent eel de wereld niet  over , dus w ij koken de wereldse gerecht en voor  ju l l ie!
Bezorgenkost en (bezorggebieden, Muiderberg, Muiden, Naarderbos) ? 2,50. Bezorgen vanaf  ? 25,00.

SA L A DES

Salade warm e geit enkaas & honing ? 9,00

Salade m et  gegr i lde gam ba's  ? 9,00

Salade geitenkaas of gegrilde gamba's als maaltijd met frietjes +? 5,00

Houd onze socials in de gat en voor  event uele verander ingen in het  m enu! 

TAKE AWAY 
DONDERDAG T/M ZONDAG LUNCH & DINER 



LU N CH

Broodje ? 6,50

Carpaccio met truffelmayo, rucola en Parmezaan

Roombrie met honing en walnoten

Tonijnsalade met paprika en ei

Gezond

Broodje k roket  ? 3,50
Ham burger  ? 6,50
Fr iet  m ayo ? 3,50

Zoet e aardappelf r iet , basil icum m ayo & Parm ezaan ? 5,00
Lunch salade warm e geit enkaas & honing ? 9,00

Lunch salade gegr i lde gam ba's ? 9,00
(salades ook als maaltijd te bestellen + ? 5,00)

Afhaal lunch 12:00 - 17:00 uur  
Afhaal & bezorgen diner  17:00 - 19:30 uur  (bij bezorgen is pinnen helaas niet  m ogeli jk )

TAKE AWAY 
DONDERDAG T/M ZONDAG LUNCH & DINER 

KOF F I E & M ORE T O GO!

Elke donderdag, vr i jdag, zat erdag en zondag zijn w ij geopend vanaf  12:00 
voor  kof f ie, t hee, warm e chocom elk  en m eer  lekkers t o go!

Zeeweg 1a 
Muiderberg
0294-261234

info@zeemeeuw.net 
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