Lunchkaart ‘Hotel Zeezicht’ 2019
U kunt gebruik maken van de lunchkaart tot 16.30 uur m.u.v. soepen en borrelgarnituur.

Soepen (ook na 16:30 uur)
Soep van de Chef
Licht gebonden ossenstaartsoep
Pittige Thaise vissoep bereid met kokosmelk
en schaal en schelpdieren uit de Noordzee
Bospaddenstoelensoep afgeblust met
pernod
Snert, de lekkerste met roggebrood en spek

Pannenkoeken
€ 5,00
€ 6,00
€ 5,50
€ 5,75
€ 7,60

Hollandse uitsmijters (wit of bruin brood)
Uitsmijter ham, kaas of spek
Uitsmijter kaas en ham of spek
Uitsmijter Zeezicht ham, kaas, salami en
tomaat meegebakken
Uitsmijter Carpaccio

Broodtoppers

€ 8,25
€ 9,25
€10,25
€11,00

(wit of bruin brood)

12-Uurtje Van ‘t land (Soep van de Chef,
rundvlees kroket en gebakken ei)
12-Uurtje Uit de zee (Thaise Vissoep,
garnalenkroket en tonijnsalade)
2 rundvlees kroketten met brood
2 garnalen kroketten met brood

Naturel pannenkoek
Ham-kaaspannenkoek
Kaaspannenkoek
Spek-kaaspannenkoek
Spekpannenkoek
Appelpannenkoek
Portie poffertjes

€ 6,50
€ 7,75
€ 7,25
€ 7,75
€ 7,25
€ 7,25
€ 5,50

Iets lekkers bij de koffie
Appelgebak met slagroom
Cranberrygebak met slagroom
Cranberry pecan gebak met slagroom
Luikse wafel met warme kersen en
slagroom
Parijse soes met slagroom gevuld
Zeezichtsoes met slagroom,
boerenjongens, advocaat en chocolade

€ 3,50
€ 3,75
€ 4,00
€ 5,25
€ 5,00
€ 5,75

€10,50
€11,50
€ 8,25
€10,25

Zeezicht-top-3
Zeezicht tosti Turks brood met kruidige
worst, ui, prei, paprika en kaas
Pulled Pork van buurman Piet (Gestrand)
met rokerige BBQ-saus op een bol
Zeezicht burger Black Angus hamburger
met gebakken ui, spek, paprika, gebakken
ei, kaas, rauwkost en Joppie®saus

€ 7,75
€10,75
€12,50

Zeezichtbol (wit of bruin brood)
Kaas oud of jong
Gezond ham, kaas, tomaat, komkommer
en ei (kan ook vegetarisch)
Carpaccio met oude kaas,
truffelmayonaise en pijnboompitjes
Gerookte Forel met kappertjesmayonaise
Brie met walnoten en honing uit de oven
Warm vlees met huisgemaakte satésaus

€ 6,00
€ 8,25
€10,25
€ 8,75
€ 9,25
€ 9,25

Iets voor bij de borrel

(ook na 16:30 uur)

‘Bourgondische’ bitterballen (7 stuks)
Vegetarische bittergarnituur
Bittergarnituur (15 stuks)
Garnituur van de zee (kibbeling, butterfly
garnalen en calamaris)
Potato-dippers (met salsa en tzatziki)
Boerenbrood met aïoli en kruidenboter
Hollandse borrelplank (kaas, droge worst,
bitterballen, gehaktballetjes in pindasaus,
borrelnootjes en kaasstengels)

€ 7,25
€ 5,75
€10,25
€ 7,75
€ 6,75
€ 5,50
€16,75

Tosti’s (wit of bruin brood)
Tosti kaas ( ) of ham
Tosti kaas en tomaat
Tosti kaas en ham
Tosti kaas en salami

= vegetarisch gerecht
Onze medewerkers zijn zoveel mogelijk op de hoogte van de allergenen in de diverse gerechten.
Wanneer u een allergie of een dieet heeft, meldt dit altijd.

€ 4,00
€ 4,00
€ 4,50
€ 4,75

Plate-kaart ‘Hotel Zeezicht’ 2019
U kunt de gehele dag gebruik maken van de plate-kaart tot 21.30 uur

Saté van de haas
Malse varkenshaas gemarineerd volgens geheim recept met satésaus, frites & salade

€16,75

Plate van de Chef
Een wisselende plate met frites & salade

€12,50

Gefrituurde kibbeling
Met frites, salade & remouladesaus

€15,50

Gebakken mosselen
Gebakken in kruidenboter met ui en paprika, geserveerd met frites, salade & knoflooksaus

€15,50

Schnitzel Supersize
Groter dan het bord (450 gr), met frites & salade

€16,75

Champignons uit de oven
Met roquefort en room, frites & salade

€14,50

Maaltijdsalade
U kunt de gehele dag gebruik maken van de salade-kaart tot 21.30 uur, onze salade wordt geserveerd met brood en boter

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

€17,95

Naast onze lunchkaart hebben wij ook nog een uitgebreide Dinerkaart. Vraag gerust aan één van onze
medewerkers naar deze dinerkaart. Vanaf 17.00 uur kunt u van deze kaart bestellen.

Naast ons restaurant beschikt Hotel Zeezicht ook over 41 moderne hotelkamers.
Al onze kamers zijn voorzien van een luxe badkamer, flatscreen tv en high speed internet. Wij
beschikken over 2 en 3-persoonskamers en een familiekamer
voor 4 personen. Kamers zijn beschikbaar vanaf € 39,00 per nacht (2 personen logies).
Voor meer informatie, vraag onze bediening.

