NAGERECHTEN

BIEREN

WIJNEN

Van de tap:

Vruchtensorbet vanille ijs | vers fruit van
het seizoen | aardbeiensaus | slagroom

7.00

Voor bij de koffie

Dame Blanche vanille ijs |
warme chocoladesaus | slagroom

7.00

Appelgebak met slagroom

3.60

Seizoensgebak diverse soorten

3.60

Heineken Vaasje 0.25 cl
Heineken Halve Liter 0.5 cl
Bier van de Maand
elke maand selecteren wij een ander
bier die wij zorgvuldig kiezen
naargelang het seizoen. Vraag ernaar.

Onze wijnen worden samen met leverancier
Wijnimport Jos Rijnaarts met veel zorg geselecteerd
en zijn passend bij onze gerechten en de tijd van
het jaar. Wilt u een uitgebreide selectie van onze
wijnen vraag naar onze wijnkaart of neem een
kijkje in onze wijnklimaatkast.

Cheesecake New York style |
aardbeiencoulis | witte chocolade |
slagroom 		

7.50

Mousse van Bitterkoekjes mascarpone |
bitterkoekjes | amaretto | amandelschaafsel 7.50

DRANKEN

4.50

Van de fles:
Heineken 0.0 %
Amstel Radler of Radler 0.0%
Wieckse Rosé
Corona Mexicaans | met citroen

3.50
3.50
3.50
4.00

• Heeft u een voedselallergie?
Vraag naar onze allergenenkaart
• Bent u verhuisd naar een andere tafel?
Meld het de bediening aub.
• Bij drukte is het bij ons niet mogelijk om apart
af te rekenen

LEKKER FRIS EN GEZOND

WARME DRANKEN
Koffie		
Cappuccino
Koffie Verkeerd
Latte Macchiato
Espresso		
Dubbele Espresso
Thee earl grey | rooibos | groen | citroen
Muntthee verse munt | honing
Gemberthee verse gemberwortel
Warme Chocolademelk
Warme Chocolademelk Slagroom
Rum Choc warme chocolademelk met rum
Special koffie koffie met een tik
Glühwein		

Al ons gebak wordt elke ochtend vers
aangeleverd door onze banket bakker, vraag
bij de bediening of kijk in de vitrine.

2.75
5.00

2.50
2.70
2.70
3.00
2.60
4.60
2.30
3.00
3.00
3.00
3.50
5.50
7.50
3.00

Melk | Karnemelk

2.00

Boeren Yoghurt vers fruit | crusli | honing

5.00

Jus ‘d orange lekker vers geperst

4.00

Smoothie sinaasappel | kiwi | banaan
sinaasappel | aardbei

4.50
4.50

FRISDRANKEN
Diverse soorten
Coca cola | Cola light | Sinas | Cassis |
7 up | water plat of sprankelend | tonic |
bitter lemon | ginger ale | appelsap |
Chocomel | Fristi | Rivella | apfelschorle |
tomatensap | ice tea | green tea

2.60

Limonade

1.60

Kan limonade

5.00

VOOR BIJ DE BORREL
Breekbroodje vers uit de oven |
kruidenboter | aioli |
tomaten tapenade

5.00

Bitterballen 9 stuks |
grove Zaanse mosterd

7.50

Nachos tortillachips |
geraspte kaas | uitjes |
jalapeños | uit de oven

7.50

Guacamole frisse avocadodip |
tortillachips		

7.00

Bittergarnituur mix van diverse
soorten warme hapjes

7.50

Juttersplank laat je verrassen
door een verzameling van diverse
hapjes en smeersels

INFO@STRANDPAVILJOENZEEENZO.NL | WWW.STRANDPAVILJOENZEEENZO.NL

21.50

Boerenyoghurt met vers fruit,
croissantje Nutella, pancakes met appel
en rozijnen, roerei met ham en kaas,
verse jus, koffie of thee (tot 12.00 uur)

LUNCHSPECIALS
Zee & Zo Burger black Angus |
gebakken uienringen |
bacon | cheddar kaas

12.50

Patatje Stoofvlees langzaam gegaard
rundvlees | krachtige vleesjus |
dikke frieten | mayo

OM MEE TE BEGINNEN
15.00

15.00

SOEPEN
MAALTIJDSALADES

Uiensoep klassiek Frans | crouton van
oude Alkmaarse kaas

7.00

Erwtensoep stevige, huisgemaakte snert |
rookworst | roggebrood | spek

Noordzee Salade Hollandse garnalen |
gerookte paling | gerookte zalm |
makreel		

7.00

BROODJES
Panini Italiaanse tosti | kaas |
ham-kaas | zoetzure chilimayo
Tonijnsalade zongedroogde tomaat |
augurk | rode ui | kappertjes | olijfjes |
oregano 		

Kroketten 2 stuks | van Dobben |
boeren brood | grove mosterd
Twaalf uurtje tomatensoep met
basilicumolie | broodje kroket |
waldkornbol tonijnsalade

8.00

9.50

7.50

dagprijs
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15.00

Boerderijkip van de BBQ |
gemarineerd in olijfolie |
knoflook | verse kruiden

VOORGERECHTEN
4.00

Hotdog patat frites | mayo | appelmoes

7.50

Kroket patat frites | mayo | appelmoes

7.50

Frikadel patat frites | mayo | appelmoes

7.50

Poffertjes roomboter | poedersuiker

5.00

Pannenkoek stroop | poedersuiker
ham | kaas | spek
ham-kaas | spek-kaas
appel | kaneel | poedersuiker

6.00
7.00
8.00
8.00

Tomatensoep gemaakt van pomodori’s |
basilicumolie | broodje

7.00

Uiensoep klassiek Frans recept |
crouton van oude Alkmaarse kaas

7.00

Duivels potje black tiger garnalen |
knoflookolie | sambal | lente ui

10.00

Vitello Tonato dungesneden kalfslende |
kappertjes | tonijnmayonaise

11.00

Carpaccio Angus beef |
Parmazaanse kaas | pijnboompitten |
truffelmayonaise
Langedijker Paling gerookte paling
van rokerij Vlug | toast | roomboter

11.00
12.00

Zee & Zo burger van de BBQ |
black Angus | gebakken uienringen |
bacon | cheddar kaas

VEGETARISCH
Groente Burrito kaas | courgette |
tomatensalsa | zwarte bonen |
ijsbergsla | guacamole
Falafelburger van kikkererwten |
ijsbergsla | uiencompote |
knoflooksaus | frites

Gratis WIFI code:

Saté gemarineerde kippendijen |
van de BBQ | atjar | pindasaus |
gebakken uitjes | kroepoek

15.00

15.00

Fajitas sissend pannetje |
cajun kipfilet | kruidige bouillon |
tortilla’s | guacamole |
tomatensalsa | kaas | zwarte bonen

€ 18.00

Noordzee Salade Hollandse garnalen |
gerookte paling | gerookte zalm |
makreel		

16.00

Salade Geit gekarameliseerde
geitenkaas | appelcompote |
walnoot | honingdressing

15.00
4.00

15.00

DINER VOOR DE KLEINTJES
19.00

Spare ribs van de BBQ | zacht gegaard |
afgelakt met kruidenknoflooksaus
19.50

15.00

Tournedos haasbiefstuk | 200 gram |
peper- of champignonsaus |
groente van het seizoen

Strand1234!

€ 15.00

Portie Patat Frites mayonaise |
voor bij uw salade

15.00

Wat Skaft de Pot wisselend gerecht,
vraag ernaar of let op de krijtborden

Nachos Todos tortillachips |
gesmolten kaas | gekruid gehakt |
jalapeño pepers | salsa | ijsbergsla |
quacamole | crème fraîche

MAALTIJDSALADES

VLEESGERECHTEN

16.00

LUNCH VOOR DE KLEINTJES

8.00

Nachos tortillachips | geraspte kaas |
uitjes | jalapeños | uit de oven

Vis van de markt dagelijks
wisselend verse vis zo van
de afslag | let op de krijtborden

Iedere vrijdag biefstuk met
gebakken piepers, verse groente
en een saus naar keuze €15,00

Patatje Stoofvlees langzaam gegaard
rundvlees | krachtige vleesjus |
dikke frieten | mayo

5.00

8.00

7.00

Juttersplank laat je verrassen door een
verzameling van diverse hapjes en smeersels
geserveerd met brood en tortillachips
21.50

Portie Patat Frites mayonaise |
voor bij uw salade

Warm Vlees fricandeau | paprika |
champignons | gefrituurde uitjes | pindasaus 8.00
Uitsmijter boerenbrood | ham | kaas |
ham-kaas | spek-kaas

Salade Geit gekarameliseerde
geitenkaas | appelcompôte | walnoot |
honingdressing

Guacamole frisse avocadodip |
tortillachips		

19.50

g

7.00

5.00

Vrijdag biefstukdag

Sliptongetjes 3 stuks | klassiek
gebakken in de roomboter |
remouladesaus

ng

Tomatensoep gemaakt van pomodori’s |
basilicumolie | broodje

Breekbroodje vers uit de oven |
kruidenboter | aioli | tomaten tapenade

MEXICAANS

GERECHTEN UIT ZEE

e

ONTBIJTJE ZEE & ZO

DINER & ZO (vanaf 12.00 uur)

O
n

LUNCH & ZO (tot 17.00 uur)

22.50
dagprijs

Poffertjes roomboter | poedersuiker

5.00

Frikadel patat frites | mayo | appelmoes

7.50

Hotdog patat frites | mayo | appelmoes

7.50

Saté stokje | patat frites | mayo | appelmoes 7.50
Kroket patat frites | mayo | appelmoes

7.50

Spare Ribs patat frites | mayo | appelmoes

7.50

Alle vis en vleesgerechten worden geserveerd met patat frites en een frisse salade

