drankenkaart
Oh, en ook wij hebben een tekort aan medewerkers, maar gelukkig kunnen we open blijven en je helpen
dankzij onze Engelssprekende collega’s! Fijn dat ze er zijn heh en ze geven je ook gelijk dat vakantiegevoel!

warm
KOFFIE • 3,3
ESPRESSO • 3,3
DUBBELE ESPRESSO • 5,4
CAPPUCCINO • 3,8
KOFFIE VERKEERD • 4
LATTE MACCHIATO • 4

k ud
PEPSI REGULAR/MAX | SISI | 7UP | RIVELLA |
SOURCY ROOD/BLAUW | LIPTON ICE TEA GREEN/
SPARKLING | ROYAL CLUB TONIC/GINGER ALE/
BITTER LEMON/CASSIS • 3,5
FLES DUINWATER STIL OF BRUISEND 0.7l • 5,5
gefilterd en gekoeld

FRITZ BIO APFELSCHORLE • 4,5

FLAT WHITE • 4

BIONADE GEMBER & SINAASAPPEL • 4

WARME CHOCOLADEMELK MET SLAGROOM • 4,5

BIONADE CITROEN & BERGAMOT • 4

met havermelk • + 1,5

SAN PELLEGRINO GINGERBEER • 4
VERSE JUS D’ORANGE • 4,4

ZOOMERS KOFFIE • 8
koffie, Zoomers koffielikeur, slagroom

SMOOTHIE VAN DE DAG • 6,6

PUMPKIN SPICE LATTE • 5,8
met pumpkin spice siroop, slagroom en pumpkin spice
kruiden

MELK OF KARNEMELK • 2,9

STROOPWAFELLATTE • 5,8
met stroopwafel siroop, slagroom en een topping van
karamel & stroopwafel stukjes
LICOR CHOCO • 8,6
Licor 43 chocolate, warme chocolademelk, espresso &
slagroom
IRISH COFFEE | ITALIAN COFFEE | SPANISH COFFEE
| LICOR 43 COFFEE • 8,6

FROZEN YOGHURT met aardbei coulis • 6,6

Z omers bakkerij
WARME APPELTAART • 4,5
met slagroom • + 0,6

AMERICAN CHEESECAKE • 4,8
met rood fruit coulis

BANANENBROOD • 7,5
2 plakken warm uit de oven met landgoedjam

DAGELIJKS VERSE TAART IN DE VITRINE • 4,8
VERSE MUNTTHEE • 4
VERSE GEMBERTHEE met citroentijm • 4,2
ZEEVAARDERSMELANGE • 4
pure witte thee van de jongste knoppen met
hoogwaardige ingredienten als aardbei, peer, ananas,
lemongrass en frambozenblad met honing
LANGZAAMAAN THEE • 4
harmonieus samengesteld met zoete venkel, appel,
pittige steranijs, witte hibiscus, braambesblaadjes en
zonnebloembloesem met honing
EARTH THEE puur en 100% biologisch • 3,3
Earl grey, English Breakfast, Rooibos, Fruity Green,
Lemon Green

V OR DE KIDS
KINDER CAPPUCCINO • 3,5
warme chocolademelk met melkschuim

onze obers hebben alles geproeft en vertellen je er graag
alles over
vegetarisch

vegan

kan glutenvrij

Lieve jij, welkom thuis!
Herken je het? Werk, gezin, vrienden,
hobby’s en steeds langer wordende to-do
lijsten... Alles vraagt je aandacht en soms
ben je daar wel even klaar mee.
Bij Zoomers aan zee kun je weer helemaal
opladen, stoppen met het alsmaar door
gaan en tijd voor jezelf nemen. Dus zet je
telefoon uit, je afwezigheidsassistent aan
en laat je volledig onderdompelen in het
buitenleven aan zee.
Bij ons ervaar je het leven door weer écht
te leven. Zeg nou zelf: dat wil jij toch ook?
Carina & Arthur
Genieten | Vertragen | Verbinden

FRISTI • 3,5
CHOCOMEL • 3,5
APPELSAP TROEBEL • 3,5
LIMONADE BESSEN-APPEL • glas 2,5 | kan 6

Scan
here for
the English
Menu

Scannen Sie
hier für die
deutsche
Karte

drankenkaart
Oh, en ook wij hebben een tekort aan medewerkers, maar gelukkig kunnen we open blijven en je helpen
dankzij onze Engelssprekende collega’s! Fijn dat ze er zijn heh en ze geven je ook gelijk dat vakantiegevoel!

BIERen van de tap

BUBBELS

HEINEKEN • 25cl 3,6 | 50cl 6,7

¡HOLA! DESDE BARÇA CAVA BRUT | PINK 0.75l • 29,5

AFFLIGEM BLOND | TEXELS SKUUMKOPPE | OEDIPUS
MANNENLIEFDE | (JOPEN) WISSELTAP • 5,4
vraag onze medewerkers naar de gewone en Jopen wisseltap

SCAVI & RAY PROSECCO FRIZZANTE 0.2l • 7,5

bieren p fles

c cktails
ROSEY’S WATERMELON fris-licht-fruitig • 10
watermeloenlikeur, Royal Club Bitter Lemon en watermeloen

ZEEZUIPER (SCHELDE BROUWERIJ) • 6
goudblonde tripel, fris droog tot licht zoet

LICOR BALÓN 43 zoet-licht-fruitig • 10
Licor43, Royal Club Tonic, citroen en sinaasappel

STRANDGAPER (SCHELDE BROUWERIJ) • 6
blond, vriendelijk met brutale trekjes

ESPRESSO MARTINI • 10
espresso, wodka, Zoomers koffielikeur en suiker siroop

CORONA EXTRA • 6
Mexicaans lager bier, fris en doordrinkbaar

APEROL SPRITZ • 10
Aperol, prosecco, soda water en sinaasappel

MORT SUBITE KRIEK LAMBIC • 5,5
kriekbier, fris en fruitig

GIN & TONIC CLASSIC • 10
Hendrick’s Gin, Royal Club Tonic, limoen en munt

APPLE BANDIT CIDER • 5,5

GIN & TONIC BLUEBERRY • 10
Blueberry Tanqueray, Royal Club Tonic, limoen & blauwe
bessen
LOLEA SANGRIA NO.1 0.2l • 8,5 | 0.75l • 30
Fruitig, met rijpe bessen en blauwe bloemen

HEINEKEN 0,0% • 4
AMSTEL RADLER 0,0% • 4,6
BRAND WEIZEN 0,0% • 4,6
AFFLIGEM BLOND 0,0% • 4,7

wijnen
WIT
SONHOEK CHENIN SAUVIGNON BLANC • 5,5 | 25
Zachte en intense smaak met hinten van tropische fruit &citrus;
Smaakt goed bij kip, frisse salades en gerechten met witvis
SONHOEK CHARDONNAY VIOGNIER • 5,5 | 25
Zacht en verfijnd met invloeden van tropisch fruit in combinatie
met mango en perzik; Lekker bij gebakken vis of salades
GREEN TRAIL AIREN SAUVIGNON BLANC VERDEJO • 27
Zachte en frisse bio wijn met mooie wit fruit & citrus tonen

ROSÉ
SONHOEK PINOTAGE • 5,5 | 25
Heerlijke milde rosé met smaaknuances van jong rood fruit en
een frisse ondertoon; Perfect voor een Zoomers gevoel
GREEN TRAIL TEMPRANILLO ROSÉ • 27
Rijpe en zachte bio wijn met een volle aanzet van rood fruit

ROOD
SONHOEK SHIRAZ PINOTAGE • 5,5 | 25
Zachte, rijpe en volle wijn met veel fruittinten en een zalige
afdronk; Top bij rood vlees of een pasta met rode saus
PAVILLAC MERLOT • 5,5 | 25
Zacht en zeer verfijnd met een frisse, zachte afdronk; Perfect
bij gerechten met rood vlees, maar ook zeker als borrelwijn
GREEN TRAIL TEMPRANILLO • 27
Soepele bio wijn met een bite, veel zwart fruit en een beetje
kruiden, maar perfect in balans

vegetarisch vegan

glutenvrij

m cktails
MOCK ROSEY’S WATERMELON fris-licht-fruitig • 8
Watermeloensiroop, Royal Club Bitter Lemon & watermeloen
COEBERGH 0.0% • 8
Coebergh bessen, 7up en citroen
VIRGIN & TONIC CLASSIC • 8
Gordons 0.0% Gin, Royal Club Tonic, limoen en munt

lekker v or erbij
BREEKBROOD • 8
met kruidenboter en tomaten tapenade
PORTIE OLIJVEN • 6,7
gemarineerde groene olijven
NACHOS • 11,6
tortillachips uit de oven met kaas, guacamole en
crème fraîche
GARNALEN KROKETJES • 11,6
5 stuks, garnalen kroketjes met dille dip
BITTERBALLEN • 7,2
6 stuks, rundvlees bitterballen met gladde mosterd
VEGAN BITTERBALLEN • 7,5
6 stuks, vegan bitterballen met gladde mosterd
KAASSTENGELS • 7,2
6 stuks, met chilisaus
CHARCUTERIE PLANKJE • 17
olijven, salami, coppa di parma, gedroogde ham

Ook hier slapen, shoppen, trouwen,
vergaderen of iets te vieren?
Scan de QR code & lees meer!

