Lunch & Diner
HOOFDGERECHTEN

LUNCH

vanaf 17.00 uur

tot 16.00 uur

VLEES
Chaupain 100% natuurlijk,
ambachtelijk brood

Hete Kip

Japanse noedelsoep

8.00

met sla & komkommer

Geitenkaas

8.00

biologische Egmondse bollen
met sla, honing en pittenmix

Old Amsterdam

6.00

met sla en honing-mosterdsaus

Broodje Kroket
Gerookte Zalm

4.50
8.50

met sla en honing-mosterdsaus

Huisgemaakte Tonijn

7.75

met sla, paprika, rode ui en kappertjes

Zeezicht Burger

9.75

black angus burger,
met sla, ui en ballymaloe saus
*met cheddar kaas + € 1.00

4.25
4.75
4.75

17.50

geserveerd met frites uit Zuyd,
salade en satésaus
Entrecote 200 gram
Braziliaanse entrecote
met frites uit Zuyd

22.50

Zeezicht Burger

14.75

black angus burger,
met frites uit Zuyd, sla, ui en
ballymaloe saus
*met cheddar kaas + € 1.00

Zalm

Vanaf 12.00

11.50
12.50

SOEP & VOORGERECHTEN
6.50

met verse salie en basilicum
vegetarisch

Desem meergranen brood

6.50

met aïoli & tapenade

Plukbrood citroen – zeezout 9.50
voor 4p geserveerd. Plukken maar!
met aïoli & tapenade

14.00

KIDS ONLY
19.50

Patat met kipnuggets

7.50

met appelmoes

Pannenkoek

6.00

met poedersuiker en stroop

Kinderpizza

8.00

margherita

MAALTIJDSALADES
14.50

met komkommer, paprika, rode ui,
zongedroogde tomaten,
biologische Egmondse bollen verse geitenkaas,
honing, pittenmix en honing-citroendressing

14.50

met komkommer, paprika, rode ui,
zongedroogde tomaten, tonijn,
pittenmix en honing-citroendressing

ZOET & TOETJES
Verwen jezelf toetje

8.50

Koffie & likeur en appeltaart

Appeltaart
Slagroom
Ben & Jerry’s ijs
Wisselende taart

3.00
0.50
3.00
4.50

15.50

met gemarineerde kipreepjes, komkommer, paprika,
rode ui, spekjes, zongedroogde tomaten, pittenmix
en roasted sesam dressing
*alle salades worden geserveerd met brood
Heeft u een allergie?
Meld ’t ons! Wij helpen u graag.

sanuki noedels in een
rijke miso kippenbouillon
met dun gesneden kippendij,
wortel, shiitake, wakame, paksoi,
taugé, gegarneerd met een gekookt ei,
bosui en gerookt sesamzaad

19.50

in kruidenboter gebakken,
geserveerd met frites uit Zuyd
en een frisse salade

Kip Teriyaki
Italiaanse Tomatensoep

15.50

sanuki noedels in een
vegetarische zeewier bouillon,
met wortel, shiitake, wakame, paksoi,
taugé, gegarneerd met een gekookt ei,
bosui en gerookt sesamzaad

op Oosterse wijze gemarineerd,
geserveerd met frites uit Zuyd
en een frisse salade

Tonijn

Miso Ramen Chicken

Kombu Dashi Ramen vegetarisch

VIS

Geitenkaas

STEENOVEN PIZZA’S
Margherita pizza
Chorizo pizza

Saté van Kippendij

Gamba’s

TOSTI’S
Kaas
Kaas chorizo
Ham kaas

MAALTIJDSOEPEN

HEEFT U IETS TE VIEREN?
Dat kan bij Paviljoen Zeezicht op vele manieren!
Voor een bedrijfsfeest, bruiloft, verjaardag of een
leuke borrel enz. bent u bij ons van harte welkom.
www.paviljoenzeezicht.nl

