ntbijt & lunchkaart
Je kunt van ons ontbijt genieten tot 11 uur en van de lunchkaart en all-day-kaart (zie achterkant)
bestellen tot 16.00 uur. De snacks (lekker voor erbij) zijn de hele dag beschikbaar. Eet smakelijk!
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!

ntbijt (9-11)

lekker v or erbij

KOM YOGHURT OF KWARK • 8,5
biologische yoghurt of kwark met goji bessen,
granola, hennepzaad, lijnzaad en rood fruit
(soya yoghurt + 1,95)
BANANENBROOD • 7,5
2 plakken warm uit de oven met biologische jam
CROISSANTS • 6,5
2 croissants met ham/kaas of biologische jam

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

CROISSANT GEROOKTE (MSC) ZALM • 7,2
belegd met gerookte zalm, komkommer en veldsla

GARNALEN KROKETJES • 11,6
5 stuks, garnalen kroketjes met dille dip

UITSMIJTER VAN BIO SCHARRELEI • 8,5
keuze uit ham, kaas of spek • + 1 (per toevoeging)

BITTERBALLEN • 7,2
6 stuks, rundvlees bitterballen met mosterd

BR ODJES (vanaf 11)
BRIOCHE SANDWICH (glutenvrij + 1,95)
TONIJNSALADE • 13,5
met pluksla, kappertjes en een eitje
SPICY PULLED CHICKEN • 13,5
met geroosterde paddenstoelen, bosui, zoet zure
tauge en sriracha mayonaise
MOZZARELLA (vegan met Violife) • 12,5
met gegrilde aubergine, bimi en matbucha
TOSTI`S KAAS • 7,5
met ham • 1
UITSMIJTER VAN BIO SCHARRELEI • 8,5
keuze uit ham, kaas of spek • + 1 (per toevoeging)
KROKETTEN OP ZUURDESEM BROOD
2 STUKS RUNDVLEES KROKETTEN • 10,2
van Grootmeester met Zaanse mosterd
3 STUKS GARNALENKROKETTEN • 13,5
met dille mayonaise
2 STUKS VEGAN KROKETTEN • 10,8
van Grootmeester met Zaanse mosterd
LOSSE RUNDVLEES KROKET • 3,7
LOSSE VEGAN KROKET • 4
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VEGAN BITTERBALLEN • 7,5
6 stuks, vegan bitterballen met mosterd
KAASSTENGELS • 7,2
6 stuks, met chilisaus
CHARCUTERIE PLANKJE • 17
olijven, salami, coppa di parma, gedroogde ham
STRANDPLATEAU • 19,5 (per persoon)
(te bestellen vanaf 2 personen)
kleine pomodorisoep, breekbrood, olijven, pesto
sticks, bitterballen, kaasstengels, tortilla chips,
salami, gedroogde ham, Coppa di Parma, gerookte
zalm met tzatziki
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

all-day-kaart
Je kunt van onze all day kaart genieten van 11 tot 16 uur en van 17 tot 21 uur.
De snacks (lekker voor erbij) zijn de hele dag beschikbaar. Eet smakelijk!
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!

m mee te beginnen
GEROOKTE (MSC) ZALM • 14
met tzatziki, zalmkaviaar, radijs en wasabi krokantje
RUNDERCARPACCIO • 13,2
met pesto, rucola, tomaat en Parmezaan

v el je goed SOEP
POMODORI SOEP • 7,5
met crème fraîche, basilicum en een crostini
POMPOENSOEP • 8,5
met room en een crositini

beach plates
HOOGLANDER HAMBURGER • 22,5
met bacon, cheddar, uiencompote op een brioche bol
met friet
KIPSATÉ • 22,5
spies met gemarineerd kippendijenvlees, pindasaus,
huisgemaakte atjar, cassave en krokante ui met friet
SEAWEED BURGER • 22,5
met tzatziki, venkelsalade op een brioche bol met friet
FISH AND CHIPS • 22,5
krokant gefrituurde heekfilet, salade, friet en remoulade
saus

h ofdgerechten

Z OMERSE maaltijdSALADES
SALADE GEROOKTE (MSC) ZALM • 21
pluksla, zoetzure ui, kappertjes en een eitje
CAESAR SALADE • 21
romaine sla, gemarineerde kip, bacon, Parmezaan, met
ansjovis dressing en croutons
SALADE MOZZARELLA (vegan met Violife)• 21
boccocini, tomaat, wilde tomaten, rode ui en basilicum

ENTRECOTE HOLLANDSE ROOD BOND • 26,5
entrecote van de grill, aardappeltaartje, groene asperges,
geroosterde biet en jus van sjalotten
ZEEBAARSFILET • 23,5
gebakken zeebaars, parelgort met paling, venkel salade,
citroen beurre blanc
VEGAN CURRY • 21,5
met tempeh, rode peper, bosui, taugé en koriander

mam, ik wil ditte
KIPFINGERS • 10,5
met frietjes, komkommer en snoep tomaatjes
KIBBELING • 10,5
krokant gebakken heekfilet, friet, komkommer en snoep
tomaatjes
KINDER LASAGNE • 10,5
groenten lasagne met tomatensaus en geraspte kaas

vegan

VERSE FRIETEN • 5
met Zaanse mayonaise
GROENTE FRIETEN • 5
van pastinaak en wortel met Zaanse mayonaise
KRIELTJES • 5
gebakken Provençaalse krieltjes
GROENE SALADE • 5
met croutons en kruiden dressing

POFFERTJES • 5,5
12 stuks met poedersuiker

vegetarisch

lekker ernaast

ZZZoete napret

kan glutenvrij

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

CITROEN MERENGUE • 8,5
citroen taartje met eiwit schuim en rood fruit
PASSIEVRUCHTEN TAARTJE • 8,5
taartje van passievrucht, gekonfijte ananas en slagroom
KINDERIJSJE • 5 (extra bol + 2.2)
2 bollen ijs (vanille & aardbei) slagroom en spikkels
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