Wist u dat...
...wij ook heerlijke hotelkamers hebben?
Het hotel beschikt over 41 modern ingerichte kamers.
Deze zijn stijlvol ingericht en van alle gemakken voorzien.
10 kamers beschikken over het unieke uitzicht over de Waddenzee.

DAGKAART 10.30-16.30

KROKETTEN

TOSTI’S

Geserveerd met wit of bruin brood

Geserveerd met wit of bruin brood

Garnalenkroketten................................................10,25

Tosti kaas of ham........4,00

2 ambachtelijke garnalenkroketten met ravigottesaus op brood

2 Rundvleeskroketten.............................................8,25

Tosti kaas en ham.......4,50

2 rundvleeskroketten van de bourgondiër met echte mosterd op brood

Tosti kaas en tomaat 4,00

2 Vegetarische kroketten........................................9,75

Tosti kaas en salami....4,75

2 vegetarische kroketten met echte mosterd op brood

Zeezicht tosti..............7,75
Turks brood met kruidige worst, ui, prei,
paprika en kaas

SOEPEN
Ook na 16.30 te bestellen

TWAALF UURTJE

Soep van de chef......................................................5,00

Geserveerd met wit of bruin brood

Dagverse soep van onze chefkok Ilona

Lamsbouillon.............................................................6,00
Heerlijke heldere soep met zomerse groenten

Pittige Thaise vissoep...............................................5,50

Van 't land................10,50
Soep van de chef, rundvlees kroket en
een gebakken scharrelei........................

Bereid met kokosmelk en schelp- en schaaldieren uit de Noordzee

Uit de zee.................11,50

Wortel kokossoep....................................................5,75

Pittige Thaise vissoep, garnalenkroket
en tonijnsalade

Met gebakken uitjes

Laten we het vieren!
Bruiloft, verjaardag of gewoon een gezellig samenzijn met vrienden of
familie? Waar u ook voor kiest, u viert het met ons

Allergisch?
Vraag ons gerust om advies

“ Lunch als een Prins!”
Een lunch als onderbreking van een dag fietsen op het mooiste eiland,
of een wandeling door de duinen en langs de stranden waarbij de
ongedwongen sfeer een enorme ‘boost’ geeft.

LUNCHKAART 10.30-16.30

ZEEZICHT TOPPERS
DE ENIGE ECHTE ZEEZICHTBOL
Geserveerd met wit of bruin brood

Kaas.........................................................................6,00
Rijkelijk belegd met oude of jonge kaas

Gezond....................................................................8,25

Zeezicht burger........12,50
Hamburger van de Black Angus met
gebakken ui, spek, paprika, gebakken
scharrelei, kaas, rauwkost en Joppiesaus

Zeezicht tosti..............7,75
Turks brood met kruidige worst, ui, prei,
paprika en kaas

Ham, kaas, tomaat, komkommer en gekookt scharrelei. Dit gerecht is ook vegetarisch te bestellen.

Carpaccio...............................................................10,25
Met pijnboompitten, truffelmayonaise en oude kaas

Gravad lachs............................................................8,75

PANNENKOEKEN
Naturel...................... 6,50

Geserveerd met crème van venkel

Ham, kaas of spek..... 7,25

Parmaham................................................................8,75

Ham en kaas.............. 7,75

Rijkelijk belegd met authentieke Italiaanse rauwe ham en kruidenroomkaas

Spek en kaas.............. 7,75
Appel......................... 7,25

HOLLANDSE UITSMIJTERS
Geserveerd met wit of bruin brood

Portie poffertjes........ 5,50

Uitsmijter ham of kaas.............................................8,25
Uitsmijter van scharrelei met ham of spek of kaas

Uitsmijter ham én kaas............................................9,25

GRIEKSE YOGHURT

Uitsmijter van scharrelei met ham of spek en kaas

Griekse Yoghurt..........6,75

Uitsmijter Zeezicht................................................10,25

Met speculaaskruiden, biologische
granola van TLANT en stoofpeer

Uitsmijter van scharrelei met ham, kaas, salami en tomaat meegebakken

Uitsmijter carpaccio...............................................11,00
Uitsmijter van scharrelei met runder carpaccio

Allergisch?
Vraag ons gerust om advies

PLATE GERECHTEN
U kunt de plategerechten bestellen tot 21:30 uur. Al onze plategerechten worden geserveerd
met frites en salade

Saté van de haas........................................................ 18,75

Malse varkenshaas gemarineerd volgens geheim recept met huisgemaakte satésaus

Plate van de chef....................................................... 12,50
Een wisselende plate

Gefrituurde kibbeling................................................ 15,50
Met remouladesaus

Gebakken mosselen................................................... 15,50
Gebakken in kruidenboter met ui en paprika, geserveerd met knoflooksaus

Schnitzel supersize.................................................... 16,75
Groter dan het bord (450gr)

Champignons uit de oven.......................................... 14,50
Met roquefort en room

SALADE
Geserveerd met brood en boter. Te bestellen tot 21:30 uur

Winterse salade......................................................... 17,95

Gebakken winterse groenten (zoals; bospaddenstoelen, courgette en pompoen) met
diverse geroosterde pitten, cherrytomaatjes, komkommer, rode ui en
kruidkoekcroutons

Salade tonijn.............................................................. 17,95
Tonijn, haricots verts, ei, tomaat, komkommer, ui

Salade geitenkaas...................................................... 17,95
Geitenkaas, cranberries, noten, tomaat, komkommer, ui

