ZAND ZEE FOOD
LUNCH | BORREL | DINNER

TAART& ZOET
Brownie

€4,75

Appeltaart met kaneel

€4,95

New york cheesecake met cranberry coulis

€5,25

Carrot cake glutenvrij

€5,95

Met slagroom? + €0,50

LUNCH SPECIALS

LUNCH (TOT 16.00)
TOSTI'S

Tosti Ham of kaas

€4,95

Tosti Ham en kaas

€5,50

Tosti Mozarella, tomaat & pesto

€7,75

BROOD

Gerookte zalm

€11,50

Met truffelmayonaise & tuinbonen
Carpaccio

€11,50

Met truffelmayonaise, parmezaanse kaas
& pijnboompitten
Terschellinger oude kaas

€9,70
Met pesto zongedroogde tomaat & pijnboompitten
Gegrilde groente

€9,50

Met humus en walnoten
Rundvlees kroketten op brood
Mini Bospaddestoel kroketjes op brood

€9,95
€10,95

Met truffelmayonaise

BURGERS

Zand Zee Burger

€15,80

Rundvleesburger (+ kaas €1,50)
Vega burger

€13,80

Rode bietenburger (+ feta €1,50)
Friet met mayonaise

€4,50

Zoete aardappelfriet met aïoli

€6,50

Flammkuchen met Geitenkaas
Met blauwe bes & amandelen
Flammkuchen Mexican style
Met kip, paprika en jalapeno
Patatje rendang
Poke Bowl
Rijst, gemarineerde tofu, spicy

€11,75
€12,25
€11,95
€13,50

mango, avocado, komkommer,
bosui, edamame & nori crunch
+ wasabi- of sriracha mayonaise
Zalm of surimi i.p.v tofu? + €2,50

SOEP & SALADES (HELE DAG)
Tom Kha Kai soep
Kan ook vegetarisch!
Tomatensoep
Burrata caprese salade
Met mediterraanse tomatensalade,
balsamico & basilicum
Bospaddenstoelen salade
Met parmezaanse kaas,
zongedroogde tomaat & peterselie
dressing
Gamba salade
Met soja bonen, paksoi & thai
dressing

€7,95
€7,00
€12,50

€14,50

€15,50

Borrelen (hele dag)

DINER (VANAF 17.00)

Turks brood met aioli
Knoflookbrood
Gamba's in knoflookolie

€6,50
€7,50
€9,80

OM MEE TE BEGINNEN

€7,80

Burrata caprese

Met turks brood
Watermeloensalade

Tom Kha Kai soep (kan ook vega)
Tomatensoep

€7,95
€7,00
€12,50

Mediterraanse tomatensalade,

Met feta & munt
€8,20

Calamaris ringen

5 OF 10 STUKS
Bitterballen (vlees of vega)
Chicken fingers
Kaasstengels | Mini loempia's (vega)

€8,00 | 13,00
€8,00 | 13,00
€7,50 | 12,50

balsamico & basilicum
Carpaccio

€9,80

Truffelmayonaise, parmezaanse kaas &
pijnboompitten
gamba’s in knoflookolie

€9,80

Met turks brood

OM TE DELEN
€12,50
Nacho's
Kaas, tomatensalsa, bruine bonen,
jalapenos, guacemole, creme fraiche & bosui

HOOFDGERECHTEN
Sate van kippendijen

€17,50

Met friet of rijst & zoetzure groenten
Rendang

€18,70

Met friet of rijst & zoetzure groenten
€12,95
Terschellinger borrelplank
Terschelllinger kaas, gedroogde worst,
cranberry compote, olijven, brood & dips

ZandZeePlank
Sardines in blik, huisgemaakte
makreelrillete, gerookte zalm,
olijven, brood & dips

€14,95

Vegetarische thaise curry

€17,50

(+ Gamba's €2,50)
Zeebaarsfilet

€23,90

Geroosterde groenten & wittewijnsaus
Poke Bowl (koud geserveerd)

€16,50

Rijst, gemarineerde tofu, spicy mango, avocado
komkommer, bosui, edamame & nori crunch
+ wasabi- of sriracha mayonaise
Zalm of surimi i.p.v tofu? + €2,50
Zand Zee Burger

€15,80

Rundvleesburger (+kaas €1,50)
Vega burger
Rode bietenburger (+feta €1,50)

VOOR DE KIDS
Friet met snack
Bitterballen, kaastengels of
chickenfingers
Sate met friet
Poffertjes met poedersuiker
Snoepgroenten met yoghurt dip
Disco ijscoupe
Twee bollen vers schepijs met
discotopping

€13,80

€7,95
€9,95
€6,95
€3,95
€4,95

DESSERT
Brownie
Geserveerd met vanille ijs & slagroom
Appeltaart
Geresvereerd met vanille ijs & slagroom
New york cheesecake met cranberry coulis
Carrot cake glutenvrij

€5,75
€5,95
€5,25
€5,95

2 bollen vers schepijs met de keuze uit:
€4,75
Vanille, mango of tracciatella met slagroom

ZAND ZEE DRINKS
KOFFIE EN MEER

SPECIALE KOFFIES

Koffie
Espresso
Espresso macchiato
Dubbele espresso
Cappuccino
Koffie verkeerd
Flat white
Latte macchiato
Warme chocomel
Met slagroom €0,50
Thee
Ceylon, Earl grey, Green chai,
Cranberry, Bio rooibos, Spicy temple,
Northern berry kiss, China jasmin
Verse muntthee
Verse gember & sinaasappel

LEKKER VERFRISSEND
Frisdrank

€2,90

Terschellinger koffie

€2,90

Skylger juttersbitter & slagroom

€3,10

Dokkumer koffie

€3,90

Beerenburg & slagroom

€3,50

Irish coffee

€3,50

Ierse wishkey & slagroom

€4,50

French coffee

€4,50

Grand Manier & slagroom

€4,00

Spanish coffee

€7,80
€7,80
€8,80
€8,80
€8,80

Likeur 43 & slagroom
€2,90

€3,90
€3,90

€3,25

Coca Cola & Zero I Fuze tea & Green
Fanta I Sprite I Rivella I Tonic
Bitter Lemon I Ginger Ale
Biologische Appelsap van schulp

€3,50

Tomatensap

€3,25

Chocomel & fristi

€3,50

Ginger Beer

€3,90

Baileys coffee

€8,80

Warme chocomel met rum

€8,50

VERS GEPERST
Jus d' orange
Verse appelsap
Verse perensap

€4,50
€4,75
€4,75

Verse appel-perensap
Verse wortel-gembersap
Tip: extra shot cranberrysap

€4,95
€4,95
€0,50

SMOOTHIES

€6,50

Yellow smoothie:
Mango, banaan & sinaasappel
Red smoothie
Aardbei, framboos & sinaasappel
Green smoothie

€6,50
€6,50

Broccoli, bladspinazie, appel,
pastinaak & sinaasappel

Homemade Iced Tea

€3,50

SOOF lemonade

€3,20

- Blauwe bes, lavendel, zwarte bes & appel
- Roos, kardemom, peer & appel
- Mint, limoen & appel
- Seizoensspecial

FRESH LEMONADE
100% NATUURLIJK

ALCOHOLISCHE DRANKEN
WIT

ROSE

Antonin Amiel I Reserva l Huiswijn

GLAS

Combinatie van de vermentino druif en

€4,90 €23,70

FLES

een vleugje chardonnay.

FLES

Blush l Pinot Grigio

GLAS

Licht helder roze van kleur met

€5,10

€26,50

een aroma van bloemen, citrus

Touraine I Sauvignon Blanc

GLAS

FLES

unieke karakter van de sauvignon

€5,50 €27,30

en rood fruit.
Les Papilles | Côtes de Provence

FLES

blanc druif. Met de smaak van

Heldere rosé met een frisse, tonen

€33,50

kruisbessen, ananas en passievrucht.

en aroma’s van perzik, citrus en rood

Aromo Chardonnay l Huiswijn
De smaak is zacht en mild droog, een
dik en vettig mondgevoel
Excelsior I Viognier
Volle wijn met tinten van citrus en

FLES

€4,90

€23,70

GLAS
€5,20

FLES Aromo I Carmenere
€25,50 Een zachte, volle smaak. Met
geur en smaak van rood fruit en

tropisch fruit

Bottega prosecco gold piccolo

FLES 200 ML

Een fijne mousserende prosecco

€9,50

,met indrukken van appel, limoen,
grapefruit maar ook hinten van

GLAS

FLES

€5,20

€25,50

GLAS
FLES
Carlos Serres | Rioja
Aroma’s van rood fruit, kruidig €5,50 €27,30
en droptonen. Elegant in de
mond, met tonen van vanille.

BIER VAN DE TAP

amandel en munt.
Mistinguett I Cava
Een licht strogele cava met
laroma’s van appel, peer en

FLES

Jupiler 0,33L of 0,50L

€29,50

Ijwit van brouwerij 'T Ij
Weizener 0,33L of 0,50L

gebak.

Aperol Prosecco

ROOD
pruimen

BUBBELS

MIXDRANKEN& COCKTAILS

fruit.

GLAS

€13,20

Trippel Karmeliet

€6,10

Goose Island Midway IPA

€5,50

Leffe Blond

€5,50

Limonsecco

€13,50

BIER OP FLES

Espresso martini

€13,20

Duvel

Moscow Mule

€9,50

Wilde kersenbier

Bombay Gin Tonic

€9,20

Leffe dubbel

Schylge Gin Tonic

€10,20

Radler
Leffe blond 0,0

Syltje

€2,80

Saint Brandarius Whiskey

€5,40

Old schylge jenever

€4,90

€5,00
€4,70
€5,00
€4,70
€4,50

Corona

€2,80

€4,80/7,20
€5,50

€6,50

Schylger Juttersbitter

€5,50

Schoemrakkker Brandaan

Virgin Aperol Spritz

EILANDER DRANKEN

€3,60/5,60

Corona bucket
buy 5, get 1 for free

€4,50

€25,-

