SOEPEN
Vlielandse vissoep........................................................................ €7,25
Rijkgevuld met vis schaal en schelpdieren uit de Waddenzee
Aspergesoep................................................................................ €6,75
Een romige soep rijkgevuld met het witte goud
Licht pittige kippensoep............................................................... €6,75
Gebonden met kokosmelk en een fris tintje van citroengras
Soep van de chef.......................................................................... €5,75

VOORGERECHTEN
Boerenbrood met aioli en notenboter.......................................... €6,25
Carpaccio van ossenhaas............................................................ €14,50
geserveerd met truffelmayonaise,pijnboompitten,oude kaas en salade
(ook als XL)...................................................................................... €19,75
Trio uit de zee............................................................................. €14,75
Garnalenloempia,crostini met krabsalade en een zalmbonbon
Tartaartje.................................................................................... €11,75
van rode biet,geitenkaas,geroosterde amandel en sinaasappel geserveerd
met een honingmosterd creme.
Salade........................................................................................... €9,50
van asperge, gegrilde beenham ham en ei, begeleid met een frisse
yoghurt dressing.

HOOFDGERECHTEN
VLEES
Biefstuk van Frysk angus............................................................ €24,75
Geserveerd met een rijkgevulde rodewijnsaus
Valpollicella Ripasso, Corvina...............€5,95
Lamsschenkel.............................................................................. €25,75
Gegaard in zomerse groente, tijm en een jus van Vlielands witbier.
Viu Manent, Malbec..............................€5,95
Maishoenfilet.............................................................................. €21,00
Zacht gegaard in een marinade van citroen,honing en tijm
Club privado Rioja, Tempranillo............€5,25
VIS
Zalmfilet au papilotte ................................................................ €24,50
Gestoomd met zeekraal,citroen en kruidenboter geserveerd met witte wijnsaus
Viu Manent, Chardonnay......................€5,50
Zeebaars..................................................................................... €23,75
Op de huid gebakken zeebaars begeleid met een mosterddillesaus
Ca’Tullio Pinot Grigio.............................€5,25
Sliptongen a la meuniere............................................................ €29,75
In roomboter gebakken 3 stuks
Viu Manent, Chardonnay......................€5,50

VEGA
Burrito........................................................................................ €21,50
Gevuld met vega kip verschillende groente en tomaat geserveerd
met kruidenyoghurt
Club privado Rioja, Tempranillo............€5,25
Groentespies.............................................................................. €21,75
Met vegaballetjes gemarineerd in chimmishurri saus
Viu Manent, Malbec..............................€5,95

MAALTIJDSALADES
Salade zalm piripiri..................................................................... €18,75
Met asperge en ei
Ostal Cases Rosé, Shiraz........................€5,50
Salade met Geitenkaas............................................................... €19,50
Met cranberry en cashew noten
Viu Manent, Chardonnay......................€5,50
Boeren salade............................................................................. €20,50
Met gebakken schnitzel, spek, ui, paprika, aardappel en ei
Maison Virginie, Merlot........................ €4,25
Alle salades hebben de basis van sla, tomaat, komkommer en rode ui en worden geserveerd
met brood en roomboter

ZEEZICHT SPECIALS
Paella op zijn Vlielands............................................................... €22,75
Rijst met noordzeevis, kokkels, mosselen, garnalenen groente geserveerd met salade
Groentecurry.............................................................................. €21,50
Met roergebakken groente,kikkererwten cashew noten afgeblust met kokosmelk geserveerd
met rijst en salade
Beef teriyaki............................................................................... €25,75
Ossenhaaspuntjes met roegebakken Thaise groente afgeblust met sojasaus geserveerd met
rijst en salade
Captainsdiner (2 personen)........................................................ €38,75
Grote schaal met kapucijners, gebakken champignons, paprika, ui, spek, gebakken
aardappels, vleesragout en gehaktballen
Viu Manent, Malbec............................. € 5,95
Onze medewerkers zijn zoveel mogelijk op de hoogte van de allergenen in de diverse gerechten. Als u
een allergie of een dieet heeft, meld dit altijd.
Omdat wij het weggooien van eten economisch en maatschappelijk
onverantwoord vinden, zijn onze porties aardappelgarnituur, salades en warme groentes aangepast
aan de gemiddelde eter.
Mocht u extra garnituur willen, dan kunt u gratis bijbestellen.

