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WARME DRANKEN
BEUKENHORST KOFFIE
Koffie  2,7
Cappuccino  3,0
Koffie verkeerd  3,0
Latte macchiato  3,8
Espresso  2,7
Dubbele espresso  4,5
Ristretto  3,0
Espresso macchiato  3,0
Slagroom los portie  0,7

KOFFIE MET EEN SLOKJE
Jutterskoffie  6,8
Schylger koffie met Syltsje  6,8
Dokkumer koffie met Beerenburg  6,8
Irish coffee  met Irish whisky  7,8
Spanish coffee met Licor 43  7,8
French coffee met Grand manier  7,8
Mexican coffee met Kahlua  7,8
Italian coffee met Amaretto  7,8
Baileys coffee met Baileys  7,8
Brazilian coffee met Bruine rum  7,8

WARME CHOCO
Warme chocomel  3,3
p met slagroom  3,8
p met marshmellows 3,8
p met marshmellows en slagroom 4,3
p met Juttersbitter en slagroom 7,5
p met Rum en slagroom 7,5
p met Baileys en slagroom 7,5

TAART

Cranberry kwarktaart met slagroom  4,8
Appeltaart met slagroom  4,8
Lemon cheesecake met slagroom 4,8
Chocolade brownie, zoals Obama het lekker vindt!     4,8
Chocolademuffin (glutenvrij) met slagroom  5,5 
Terschellinger Potsjekoek met roomboter  3,9

Bolletje boeren vanille ijs erbij?  +1,5

VERSE KRUIDENTHEE
Munt & honing 3,7
Gember & citroen 3,7
Sinaasappel & kaneel 3,7

THEE VAN DUTCHLEAFS EN 
SENZATEA
Ceylon Orange Pekoe 2,7
highgrown Ceylon zwarte thee van 
de beste kwaliteit

Darjeeling Earl Grey 2,7
zwarte thee met het geurig natuurlijk 
bergamot aroma

Brutale Bosvrucht 2,7
zwarte thee met frambozen, bramen en 
bosbessen

Verfijnde Jasmijn 2,7
groene thee met jasmijnbloesem

Green Lemon 2,7 
groene thee met verfrissend limoen

Sencha Sensation 2,7
groene Sencha thee met gember, kaneel, 
citrusschil en zoethout

Luchtige Sterrenstof 2,7
met steranijs, anijszaad, venkel en 
jeneverbessen

Eigenwijze Chai 2,7
Indiase kruidenmix met lemon en chili

Pure Kamille 2,7
biologisch rustgevend kamille 

Vurige Rooibos 2,7
Afrikaanse longcut rooibos zonder cafeïne 

Thee van het moment

Herfst - Gezellige appeltaart, met groene 
thee, appel, amandelen en vanille
Winter – Verleidelijk karamel, met rooibos, 
karamel en echte stukjes chocola
Voorjaar & Zomer – Prikkelende 
Cactusvijg, met groene thee, cactusvijg, 
papaja, ananas, zonnebloemen en 
korenbloemen
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KOUDE 
DRANKEN
SAPPEN
Appelsap Flevo  2,8
Perensap Flevo  2,8
Perensap Flevo met cranberrysap  3,3
Appelsap Flevo met cranberrysap  3,3
Tomatensap met tabasco  2,8

Verse jus  4,3
p  met cranberrysap  4,8
p  met bolletje vanille ijs  5,2

FRISDRANKEN
Coca Cola  2,9
Coca Cola Zero  2,9
Lipton Ice Tea  2,9
Lipton Ice Tea Green  2,9
Rivella  2,9
Fanta Orange  2,9
Fanta Cassis  2,9
Sprite  2,9
Bitter Lemon Finley  2,9
Gingerale Finley  2,9
Tonic Finley  2,9
Fever Tree Indian Tonic Water 4,2
Limonade rood | oranje | groen  2,0

WATER
Chaudfontaine Rood 25 cl  2,9
Chaudfontaine Rood 75cl 6,0  
Chaudfontaine Blauw 25 cl  2,9
Chaudfontaine Blauw 75cl  6,0  
Glas kraanwater (naast bestelling)  0,5
Glas kraanwater (naast wijn)  0,0

ZUIVEL
Melk Bio  2,5
Karnemelk Bio  2,5
‘Lekker Fris’ 3,8
Karnemelk | verse jus | cranberrysap 

Fristi  2,9
Chocomelk  2,9

COCKTAILS 
Mojito Rum  8,5
Bacardi Carta Blanca | munt  | limoen

Bitter Sweet Sunrise 8,5
vodka | passievrucht | bitter lemon |  Bacardi 
Carta Blanca | limoen

Limoncello Spritz 8,5
limoncello | cava | munt | citroen

Aperol Spritz  8,5
Aperol | cava | sinaasappel 

Moscow Mule 9,5
vodka | gingerale | citrus

Bacardi 4 Ginger 8,5
Bacardi Anejo Quatro | gingerale | limoen

Zeezicht  8,0
laat je verrassen! 

Ben je tussen de 18 en 25 jaar? 
Laat dan je ID zien als je een drankje met 

alcohol bestelt.

GIN&TONIC 
Bobby’s 11,0
Bobby’s Schiedam Dry Gin | Fever Tree 
Indian Tonic | sinaasappel | kruidnagel | ijs

Nordés 10,0
Nordés Gin | Fever Tree Indian Tonic | 
druiven | ijs

Bombay 9,0
Bombay Sapphire Gin | Finley Tonic | 
limoen | jeneverbes | ijs

BIEREN
Maak een keuze uit twintig speciaalbieren 
op pagina 6 en 7!
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GEDISTILLEERD

LIKEUREN
Terschellinger Syltsje  3,2
Limoncello Fiorito  4,9
Tia Maria  4,9
Baileys  4,9
Cointreau  4,9
Drambuie  4,9
Malibu  4,9
Amaretto  4,9
Licor 43   4,9
Grand Marnier  4,9
Sambuca  4,9
Maraskesh  4,9

GIN WODKA RUM
Bombay Sapphire Gin 4,3
Bobby’s Schiedam Dry Gin 6,3
Nordés Gin 5,6
Wodka  4,1
Bacardi Carta Blanca  4,1
Bacardi 4 Years 4,7
Havana Club 7 Anos  5,2
Old Captain bruine rum  4,1

WHISK(E)Y
Jameson  5,0
Fryske Hynder  6,4
Oban Single Malt 6,7
De Verloren Whiskey  5,8
Tallisker 6,0

COGNAC
Frapin VS  5,8
Frapin VSOP  6,4
Grappa Julia  5,0
Calvados  5,8

VAN EIGEN BODEM
Juttersbitter  3,2
Beerenburg Weduwe Joustra 3,2
Jonge Jenever Ketel 1  3,2
Oude Jenever Zuidam  3,8
Korenwijn Zuidam  3,8
Vieux  3,2
Bessenjenever  3,2

APERITIEVEN & PORT
Juttersbloed  4,8
krachtige portachtige zoete rode wijn 

Kopke Fine Ruby 5,1
Kopke 10 Years Old Tawny 6,8
Sherry medium & dry 4,1
Pernod 4,9
Advocaat met slagroom 4,5

WIJNEN

Cava Brut, Jaume Serra 5,5  / 27,5
Rosé, Bio Greentrail 5  /  24,5
Sangria  4,8
alleen in de zomer te bestellen 

Glühwein  4,5
alleen in de winter te bestellen 

 
Onze witte en rode wijnen vindt u op 
pagina 10 en 11!
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BORRELHAP
Supernacho’s uit de oven   8,7
Tortilla chips met bonen, kaas, Mexicaanse 
groenten, chili saus, zure room
 

Bakje nacho chips   4,5
met zure room en chilisaus  

Portie frieten (2 ps)   6,0
met knoflookmayonaise 

Bitterballen van de Bourgondiër 7,9
(7 stuks) met mosterdmayonaise 

Vega bitterballen   7,9
(7 stuks) met mosterdmayonaise 

Tomaat-mozzarellakroketjes   7,9
(6 stuks) met rucola-pestomayonaise 

Bospaddenstoelen kroketjes   7,9 
(6 stuks) met rucola-pestomayonaise 

Grote calamares ringen  7,9
 (8 stuks) gepaneerd met limoen-
koriandermayonaise  
  

BORRELPLANKEN
Om te delen, met z’n twee 

Broodplank  11
knapperige broodsoorten om lekker te dippen of te smeren met kruidenboter, 
knoflookmayonaise, humus, extra vierge olijfolie en zeezout 

Kaasplank  17
vier wisselende kazen uit binnen- en buitenland met huisgemaakte chutney, 
appelstroop, druiven en noten 

Visplank 18,5
met gerookte makreel, warm gerookte zalm, gerookte forel, calamaris, tonijnsalade en wakame 

Samosa’s   7,9
(6 stuks) met pikante chilisaus 

Loempia’s   6,9
(6) stuks met pikante chilisaus 

Kaastengels   6,9
(6 stuks) met pikante chilisaus 

Gemengde borrelhapjes 13,2
(12 stuks) calamaris ringen, bitterballen, 
kaastengels, tomaat mozzarella kroketjes 

Vegan mix   12,2
(12 stuks) bospaddenstoel kroketjes, 
samosa’s, vietnamese loempia’s 

Luxe notenmix met cranberry   5,5

Alle borrelhappen en -planken zijn vanaf 10.30 uur
te bestellen tot de keuken sluit.

 Vegetarisch  |    Vegan
Als u allergieën heeft waar wij rekening mee moeten houden, 

meldt u zich dan bij de bediening.
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ONZE BIEREN
“Alles wat je serveert proef je zeker toch ook zelf?” 
In november ’21 hebben wij ons bierassortiment onder de loep genomen en na het proeven van 
slechts 36 bieren zijn we trots u onze nieuwe bierkaart te mogen presenteren! 
SEEF bier uit Antwerpen blijft unaniem hoog  scoren. La Trappe blond blies ons letterlijk uit 
de stoel en aan de kwaliteit van de Tripel Karmeliet was geen ontkomen aan. Nieuw in onze 
overwegingen is dat we tripel nu alleen in de fles serveren. Ook nieuw is dat we een echte Duitse 
Weizen halve liter op de tap gaan voeren. En voor de gasten met haast geldt: geen Pauwel Kwak 
voor u. Voor dat bier moet u toch even de tijd nemen om van te genieten. Maar, geldt dat niet voor 
alle speciaal bieren?

FRIS & FRUITIG

Lagunitas daytime session (tap) 
IPA - 25 cl  - 4%  4,9

Beschikbaar in de lente en de zomer. Een 
verfrissende, lichte en fruitige IPA van 
de tap met een kenmerkende toon van 
vlierbloesem. Een echte doordrinker dankzij 
het lage alcoholgehalte.  

Wilde kersenbier van Terschelling (fles)
 Fruitbier - 25 cl- 4%  4,9

Gebrouwen door de brouwerij van 
Hoensebroeck uit Izegem. Geuze Kriek 
Lambiek met extract van de vogelkers die 
overal op Terschelling groeit. Fruitig maar 
ook flink zoet bier.

Affligem (tap)
Wit - 30 cl  - 4,8%  5,2
Beschikbaar in de lente en de zomer. 
Heerlijke fris Belgisch bier, rijk van smaak. 
Gebrouwen met sinaasappelschil en 
koriander, een echte dorstlesser! 

Paulaner hefe (tap)
Weizen - 50 cl - 5,5% halve liter 6,7

Gebrouwen volgens het Duitse 
Reinheitsgebot met in de smaak fruit en 
banaan.  Deze ongefilterde weizen schenken 
we in de prachtige halve liter vaas.

 

SEEF ‘eilandje’  (fles)
NEIPA - 33 cl - 6,4%  5,7

Wie deze New England IPA bestelt gaat voor 
een ‘hopextravaganza’. Aroma’s van mango, 
meloen, kokos en tropisch fruit dansen je 
toe. En toch niet bitter, maar juist romig en 
zacht. Wat een prachtig bier weer van de 
Antwerpse Brouw Company. 

IJwit (fles)
Wit - 33 cl - 6,5%  5,7

Inmiddels een begrip in het Westen. De 
Amsterdamse brouwerij ’t IJ levert een 
gevaarlijk lekker bier af voor de warme 
dagen met tonen van koriander en citroen.

SOEPEL & SUBTIEL

Brand (tap)
Pilsener - 25 cl - 5% 3,2

De trots van Limburg. Brand was de winnaar 
van de Dutch Beer Challenge 2020! 

La Trappe (tap)
Blond -  25 cl -  6,5% 5,2

Dit goudgeel trappistenbier uit Berkel-
Enschot (Brabant) heeft vele prijzen 
gewonnen en won ook onze harten. Een 
toegankelijk, prikkelend bier met fruitige 
aroma’s en een subtiele bitterheid. 

SEEF  (fles) 
Licht Blond - 33 cl - 6,5% 5,2

Heerlijk, toegankelijk fris en fruitig bier wat 
een beetje laveert tussen pils, wit en blond 
bier. Van de onafhankelijke Antwerpse 
Brouw Companie, dat ons in geen enkel 
ander bier teleur heeft gesteld. Het bier was 
zo populair in een deel van Antwerpen dat ze 
er zelfs een wijk naar hebben genoemd. 

UNIEK ANTWERPS BIER, 
ALLEEN BIJ ZEEZICHT

Wij zijn de enige op Terschelling (en 
Noord Nederland) die de geweldige 

bieren van de sympathieke 
Antwerpse Brouw Companie 

aanbieden. En daar zijn we best 
trots op. Kom je ze allemaal eens 

proeven?
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BLOND & KRACHTIG

Jopen Hop zij met ons (fles) 
IPA - 33 cl  - 6%  5,7

In de Jopenkerk te Haarlem wordt deze 
krachtige, glutenvrije IPA gebrouwen. 
Al jaren een vertrouwde aanblik in 
ons assortiment en stelt nooit teleur.
Uitgesproken met tropisch fruit, sinaasappel, 
dennen en een stevig bittertje. Ook voor 
minder warme dagen een heerlijk bier!

Tripel Karmeliet  (fles)
Tripel -  33 cl  - 8,4%  5,7

Gebrouwen volgens een bierrecept uit 1679 
maken de brouwers van Bosteels deze 
klassieker uit gerst, tarwe en haver. Licht 
zoet, licht zuur, lekker kruidig en een heel 
scala aan fruitige smaken zijn te ontdekken, 
bijvoorbeeld bananenschuimpjes. Bosteels 
is ook de brouwer van de beroemde Pauwel 
Kwak hieronder.

SEEF ‘Lucie’ (fles)
Sterk blond – 33 cl – 8,5% 5,7

Een mooie vrouw op het etiket én een 
krachtige inhoud in de fles. Wat kan er mis 
gaan? Een ware parel van de Antwerpse 
Brouw Companie.

DONKER & RIJK

Kazematten Grotten Santé (fles)
Bruin - 33 cl - 6,5%  5,9

De positieve reacties van onze gasten 
hebben ons overtuigd om dit bijzondere 
Grotten bier uit België in ons assortiment te 
houden. Diep bruin gekleurd bier met een 
zeer kruidig karakter, geserveerd in een 
majestueuze kelk. 

La Trappe (fles)
Dubbel - 33 cl - 7%  5,7

Prachtige dubbel die torenhoog bovenaan 
kwam te staan in onze beroemde 
bierproeverij. Deze kon, evenals de blonde 
variant, niet ontbreken in ons assortiment. 
Zoet & fruitig, met de smaak van honing, 
caramel en dadels.

Hel & Verdoemenis (fles)
Imperial Stout - 33 cl - 10% 6,5

Het vlaggenschip van Brouwerij De Molen in 
Bodegraven, bol van koffie- en chocolade- 
aroma’s. Een zwart bier dat feitelijk tot de 
categorie Intens & Uitdagend behoord.

AMBER & ELEGANT

Brandaan Schoemrakker (tap)  
Donker blond - 30 cl - 6%  5,9

De must-try voor iedere gast. Twee straatjes 
verderop gebrouwen in zelfgemaakte 
installaties (Jetze is metaalbewerker, dus 
echt profi!) Mooie koperkleur met volle 
moutige smaak. Schoemrakker staat voor de 
drieteen strandloper (rakker) die tussen het 
schuim (schoem) van de branding door rent, 
op zoek naar eten. 

 

SEEF ‘Bootjes’  (fles) 
Amber ale - 33 cl – 7%  5,2

Wat is er nou leuker dan bootjes kijken met 
een historisch SEEF bootjesbier voor je 
neus! Mooie amberkleur en een rijke, romige 
smaak. Die jongens daar in Antwerpen 
weten wel wat bier maken is. 

Pauwel Kwak (fles)
 Strong ale - 33 cl - 8,4%  5,9

“Wie hieraan gaat beginnen heeft de tijd 
voor zichzelf en voor elkaar”.  Met het fraaie 
koetsiersglas in houder geserveerd, wat een 
feestje! Zacht amber bier, fruitig en tonen 
van zoethout. Vraag de bediening naar het 
verhaal achter het bijzondere glas.

 

BIER ZONDER ALCOHOL

Affligem blond 0.0
33 cl - 4,2

Heineken 0.0
33 cl - 3,2

Amstel Radler 0.0 
33 cl - 3,2

Brand Weizen 0.0 
33 cl - 4,2

La Trappe Nillis 0.0 * N I E U W *  
33 cl - 4,9
Het eerste alcoholvrij trapistenbier van de 
wereld! Donker, amberkleurig, fruitig & moutig 
met een bitterheid doch karamel zoete 
afdronk.
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TOSTI’S 

Tosti kaas   4
Tosti ham/kaas 4,5
Tosti Tonijnsalade 5,5

Tosti Terschelling   5,5
geitenkaas en cranberry compote

Super Zeezicht Tosti 9,5
Turks brood met belegen kaas, ham, 
pesto en tomatensalsa

Tosti Lokaal   6,5
drie plakken juttersbrood, geitenkaas,
pesto, tomatenchutney en rucola

BELEGDE BROODJES
Keuze uit donkere waldkornbol 
of witte pistolet

Terschellinger Zeekraalkaas   8,5
met roomkaas, komkommer en augurk

Tonijnsalade 9,5
huisgemaakte tonijnsalade met kappertjes

Broodje van het moment 9,5
een door het seizoen geinspireerd broodje
van de chef, vraag naar zijn inspiratie

Focaccia met brie warm geserveerd   9,5
humus van zongedroogde tomaat

Focaccia met falafel   9,5
gebakken aubergine en paprika, tahin en 
bietenchutney

Focaccia rosbief 9,5
huisgebraden rosbief, sla, 
groenekruidendressing, zonnebloem- en 
pompoenpitten en Parmezaanse kaas
  
 

LEKKER WARM

Broodje Hotdog van 
Keurslagerij Schaafsma 10,5
klassiek met gebakken spek, augurk, 
mayonaise, ketchup en krokante uitjes

De beefburger van Terschelling 12,5
burgers van keurslagerij Schaafsma op een 
sesambol met tomaat, sla, augurk, rode ui, 
bacon en kaas

De Dutch Weed Burger    12,5
100% veganistisch op basis van zeewier 
uit de Oosterschelde. Eat weed live long!

UITSMIJTERS 

Uitsmijter kaas   8,5
Uitsmijter ham 9,5
Uitsmijter ham/kaas 10,5
Uitsmijter huisgebraden rosbief 10,5
Egg Zeezicht 10,5
2 gebakken eieren geserveerd 
op een Super zeezicht tosti

SOEPEN

Tomatensoep   6,5
Soep van het moment 7,5

KROKETTEN
Twee kroketten op wit of bruin 
boerenbrood

Runderkroketten 9,5
met mosterdmayonaise

Garnalenkroketten  12
van Terschellinger garnalen met 
limoenkoriandermayonaise

Kaaskroketten   9,5
dé oudekaas kroketten van Holtkamp, 
met mosterdmayonaise

Lunch is te bestellen van 10.30  tot 16.00 uur.

 Vegetarisch  |    Vegan
Als u allergieën heeft waar wij rekening mee moeten houden, 

meldt u zich dan bij de bediening.

LUNCH
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LUNCH KIDS

SALADES

Salade gerookte vis 19,5
goed gevulde salade met gerookte 
makreel, forel en warm gerookte zalm 
en tomaat, komkommer,paprika, rode ui, 
pompoen, gemengde noten, cranberry’s,   
limoenkoriandermayonaise

Salade overjarige schapenkaas  19,5
goed gevulde salade met biologische 
overjarige schapenkaas van de Zeekraal uit 
Oosterend en o.a. peer, pecannoten, tomaat, 
komkommer, paprika, cranberry’s en honing-
mosterd dressing

Salade huisgemaakte falafel  19,5
goed gevulde salade met falafel, 
paddenstoelen en tomaat, komkommer, 
paprika, rode ui, pompoen, gemengde noten, 
cranberry’s, dadels, groene kruidendressing, 
rode bietenchutney en tahin

COMBI’S

Zeezichtcombi 12,5
combineer een soep met een kroket naar 
keuze op bruin brood   
 

LOS BIJ TE BESTELLEN

Portie Frietjes (1 ps) 3,5 

  

Lunch is te bestellen van 10.30  tot 16.00 uur.

 Vegetarisch  |    Vegan
Als u allergieën heeft waar wij rekening mee moeten houden, 

meldt u zich dan bij de bediening.

Kinderen kunnen bestellen van de lunchkaart 
met onderstaande aanvullingen: 

Broodje Burger 12.5
de Beefburger van Terschelling maar dan met 
tomaat, sla, komkommer, mayo, ketchup én 
frietjes erbij! 

Broodje kroket 4.5
1 runderkroket of kaaskroket op  
een sneetje wit of bruinbrood

Bakkie poffertjes 4.5
10 poffertjes met stroop en lekker veel 
poedersuiker

Bakkie poffertjes XL (20 stuks) 8

Portie frietjes  3,5

LUNCH
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WITTE WIJN
FRIS, WIT & RIJP FRUIT 
Greentail verdejo
Castilla La Mancha, Spanje

jaartal 2021

glas  5

0,5 L karaf 19

0.75 L karaf 24.5

De bijen en vlinders zoemen vrolijk in het rond in de wijngaarden van Castilla La Mancha. Het 
kan ook niet anders dan dat hier een heerlijke wijn wordt geproduceerd met in de neus wit 
fruit en citrus. De smaak is fris en door toevoeging van een klein beetje sauvignon blanc ook 
aangenaam rijp fruitig. Wij tappen deze wijn rechtstreeks uit het vat! 

FRIS & SAPPIG, ZOMERS CITRUS 
Touraine Sauvignon / Domaine Octavie 
Touraine, Loire, Frankrijk  

jaartal  2021

glas  5.5

0,5 L karaf  20

fles  26.5

Opgepast! Het bouquet van deze heerlijke Loire wijn zal u omver blazen. Rijke geur van witte 
bloemen, wit fruit en abrikoos. In de smaak overwegend fris citrus fruit maar ook met tonen van 
limoen. In de wijngaard wordt zuiver gewerkt volgens Terra Vitis principes (duurzaam). Een 
verrassende Sauvignon blanc voor warme zomerse dagen. 

VOL, ROND & ROMIG, RIJP FRUIT 
Mâcon Péronne / Domaine du Bicheron
Mâcon, Bourgogne, Frankijk

jaartal  2020

glas 6

0,5 L karaf 21.5

fles 29.5

Van wijnstokken van meer dan 40 jaar oud wordt deze klassieke Chardonnay gemaakt. In de 
neus rijp fruit met licht geroosterd broodkruim. De smaak is vol en romig met een perfecte balans 
tussen het zoetje en de aangename zuren. Het wijndomein, wat al in bezit is van de 4e generatie 
familie Rousset, is genoemd naar het nabij gelegen beekje ‘Le Bicheron’.  

  

VOL & FRIS, TROPISCH FRUIT EN LICHT EIKEN 
Château Simon 
Graves, Bordeaux, Frankrijk 

jaartal  2020

glas  6.5

0,5 L karaf 24.5

fles 31.5

De Graves is het oudste wijngebied van de Bordeaux en dankt zijn naam aan de kiezel- en 
grindhoudende bodem in het gebied. Van 50% sémillon en 50% sauvignon Blanc maakt de 
familie Dufour deze bijzondere wijn. Tropisch fruit met lichte tonen van vanille en eiken. Een 
uitgesproken glas, met een fijne balans tussen de rijpe tonen en de frisse zuren.

VOOR DE LIEFHEBBER 
Ixsir ‘Altitudes’ Blanc

Batroun, Libanon

Jaartal  2021

Fles 36,50

Een overdonderende verrassing bij onze blinde proeverij! Deze opvallende biologische wijn 
heeft een bouquet van witte bloemen, perzik en mandarijn. Vol en rond met lichte houttonen. De 
afdronk is zo zacht als een Oostenrijks dekbed.
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RODE WIJN
SOEPEL & KRUIDIG 
Bio, Vino Tinto Tempranillo van The Green Wine Company 

Castilla La Mancha, Spanje  

jaartal 2021

glas    5

0,5 L karaf 19

0,75 L karaf 24.5

Deze Spaanse klassieker is altijd en overal goed. Rijp fruit, een beetje vanille en aangenaam 
kruidig. Een klein beetje toevoeging van Cabernet Sauvignon zorgt voor de soepele afdronk. 
Een echte alleskunner van biologische teelt. Wij tappen deze wijn rechtstreeks uit het vat. 

LICHT & FRUITIG MET ZOETJE
Barbera del Monferrato ‘Montej’ Rosso / Villa Sparina,    

Piëmonte,  Italië  

jaartal 2020

glas 5.5

0,5 L karaf 20

fles 27.5*

Italiaanse lichte, fruitige rode wijn met een aangenaam zoetje. Ideaal bij warme dagen en bij 
gerechten met pasta, olijfolie en kaas. De charmante bolle fles is een replica van een fles waar 
in de 19e eeuw olijfolie in werd aangeboden. *Bij bestelling van een fles (750 ml) ontvangt u een 
kaarshoudertje dat speciaal in de flessenhals past. Zo heeft u gelijk een leuk souvenir voor thuis!

VOL, KRUIDIG & ROMIG 
Corbières Châteaux Vieux Parc / Cuvée Pierre Mialhé   

Languedoc, Frankrijk  

jaartal 2019

glas    6

0,5 L karaf 21.5

fles  29.5

Syrah en grenache druiven voeren de boventoon in de wijngaarden waar inmiddels de 6e 
generatie van de familie Panis het bedrijf runt met respect voor de natuur en milieu. Een mooie 
volle en romige wijn, dieprood- bijna zwart- van kleur. Rijke geur van zwart fruit en vanille met in 
de smaak kruiden en zachte tannines.

KLASSIEK, SAPPIG ZWART FRUIT, EIKEN 
Château Ramafort / Cru Bourgeois 

Médoc, Bordeaux, Frankrijk

jaartal 2015

fles 34.5

Een echte klassieke kwaliteitsbordeaux. Met respect voor grond en milieu (terra vitis) maakt 
voormalig wijnmaker van Chateau Lafitte Rotschild, Eric Fabre, deze wijn van 50% merlot en 50% 
cabernet sauvignon. En hoe! Donkerrood van kleur met veel rood fruit in de geur. In de smaak 
sappige tonen van braam, leer en pijptabak. De wijn wordt 12 maanden gerijpt op deels nieuwe 
eikenhouten vaten en dat zorgt voor een ronde wijn met lange afdronk. 

VOOR DE LIEFHEBBER
La Salle de Château Poujeaux

Moulis-en-Médoc, Bordeaux, Frankrijk

Jaartal  2011

Fles 44.5

Aan de gemiddeld 35 jaar oude wijnstokken brengen Merlot, Cabernet Sauvignon en Cabernet 
franc deze tweede wijn van Château Poujeaux tot grote hoogte. 12 Maanden op Frans eiken 
zorgt voor een dieprode, volle, fruitige rode wijn met een grote afdronk. 
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Diner is te bestellen van 17.00 tot 20.30 uur.

DINER

VOOR
SOEP
Tomatensoep  6,5
Soep van het moment 7,5

Fromage en croûte  9,5
Kazen gesmolten in de oven met bladerdeeg, 
kweeperengelei en brood  om te dippen

 Corbières / Grotten Santé 

Loempia van geconfijte eend 11
twee huisgemaakte loempiaatjes met een 
vulling van geconfijte eend en zuurkool met 
een zoetzure chutney van pruimen

Coquilles 11,5
Coquilles met ingelegde zeekraal, 
gedroogde pancetta en beurre blanc

 Mâcon Péronne

Melanzane  9,5
Aubergine, basilicum, mozzarella, 
tomatensaus en Parmezaan uit de oven 
met brood om te dippen

Salade kleine portie 
Al onze maaltijdsalades zijn ook in kleinere 
portie als voorgerecht te bestellen. 
Geserveerd met brood en roomboter

Salade gerookte vis 12,5
Salade met overjarige 
schapenkaas van de zeekraal  12,5
Salade huisgemaakte falafel   12,5

Zie voor uitgebreide beschrijving 
de hoofdgerechten

OM TE DELEN

Broodplank  11
knapperige broodsoorten om lekker te 
dippen of te smeren met kruidenboter, 
knoflookmayonaise , humus, extra vierge 
olijfolie en zeezout
 

Visplank 18,5
Met gerookte makreel, warm gerookte zalm, 
gerookte forel, calamaris, tonijnsalade, 
wakame, limoen-koriandermayonaise, brood 
en crackers

 Mâcon Péronne

 Vegetarisch  |    Vegan
Als u allergieën heeft waar wij rekening mee moeten houden, 

meldt u zich dan bij de bediening.

DINER KIDS 
Kinderen kunnen van de dinerkaart de 
volgende gerechten in halve portie bestellen. 
eventueel geserveerd met frietjes 

Vis van het moment 11,5 

Steak Bavette  14,5

Zeebaars 12,50

Chana Masala 11,50 

Gepofte Koolrabi 11,50

En daarnaast ook te bestellen:   

Broodje Beefburger 12,5
geserveerd met tomaat, sla, komkommer, 
mayo + ketchup en frietjes

Broodje Weedburger 14.5
ook inclusief frietjes

Lekkerbek 12,50
met frietjes en salade 

Bakkie poffertjes 4.5
10 poffertjes met stroop en lekker veel 
poedersuiker

Bakkie poffertjes XL (20 stuks) 8

Portie frietjes  3,5
met knoflookmayo. Liever gewone mayonaise? 
Dat kan ook! 

Bakje gezond 3.5
3 soorten koude snackgroenten

Bakje appelmoes 2,5
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DINER

HOOFD
VIS
Vis van het moment dagprijs
wad de zee en de handel ons te bieden 
hebben

Viscurry 22,5
met diverse soorten vis, rijst, naanbrood en 
limoenyoghurt

  Ixir (hele fles) / Jopen IPA
 

Gebakken rogvleugel 22,5
met kappertjes boter en wisselend garnituur

  Chateau Simon 

Gebakken zeebaars  23,5
met strandkrabbenjus en wisselend garnituur

  Touraine Sauvignon / IJwit

GROEN(T)E GERECHTEN
De Dutch Weed Burger  18,5
100% vegan op basis van zeewier met 
ingelegde zeekraal en huisgemaakte 
tapenadegeserveerd met frites en salade 

 Touraine Sauvignon

Chana Masala  19,5 
currystoof van kikkererwt, kruidige 
tomatensaus, naanbrood, limoenyoghurt 
en rijst

  Barbera monferrato / jasmijn thee

Gepofte koolrabi   19,5
uit de oven met chili, citroentijm en feta

  Touraine Sauvignon / Seef blond 

LOS BIJ TE BESTELLEN

Portie friet  (1 persoon)   3,5
Portie salade  (1 persoon)   2

VLEES
Steak Bavette 23,5
kort gebakken met rode wijnsaus, gebrande ui 
en wisselend garnituur  
Bavette kan alleen rood of medium besteld 
worden.   

  Château Poujeaux (hele fles)

Terschellinger lamsrump 24,5
sous-vide gegaard, honing-tijm jus en 
wisselend garnituur

  Temperanillo / La Trappe blond

 

MAALTIJDSALADES
geserveerd met brood en boter

Salade gerookte vis 19,5
goed gevulde salade met gerookte 
makreel, forel en warm gerookte zalm 
en tomaat, komkommer,paprika, rode ui, 
pompoen, gemengde noten, cranberry’s en  
limoenkoriandermayonaise  

  Château Simon 

Salade huisgemaakte falafel  19,5
goed gevulde salade met falafel, 
paddenstoelen en tomaat, komkommer, 
paprika, rode ui, pompoen, gemengde noten, 
cranberry’s, dadels, groene kruidendressing,  
rode bietenchutney en tahin  

  Touraine Sauvignon / La Trappe blond 
  
Salade overjarige schapenkaas  19,5
goed gevulde salade met biologische 
overjarige schapenkaas van de Zeekraal uit 
Oosterend en o.a. peer, pecannoten, tomaat, 
komkommer, paprika, cranberry’s en honing-
mosterd dressing

  Château Simon / Seef bootjesbier 
  

 Vegetarisch  |    Vegan
Als u allergieën heeft waar wij rekening mee moeten houden, 

meldt u zich dan bij de bediening.
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 Vegetarisch  |    Vegan
Als u allergieën heeft waar wij rekening mee moeten houden, 

meldt u zich dan bij de bediening.

NA
DESSERTS

Obama’s shortbread  7,5
een zachte browniebodem, 
pindakaasbotercrème, melkchocolade-
ganache, pinda, gezouten caramel en stukjes 
brownie. Geserveerd met een bolletje vanille 
ijs en slagroom

  PX sherry

Warm appeltaartje  9,5
met crème fraîche & calvados, 
vanille ijs, oreo-crunch 

  Monbazillac 

Lemon cheesecake 4,8
met slagroom

Crème brulée 8,5
met sorbet bosvruchtenijs op kletskop

  Monbazillac

Coupe Terschelling 7,5
Vanille roomijs, cranberrycompote, slagroom

Coupe Chocolade 6,9
vanille roomijs, chocoladesaus, kletskop 
crunch, slagroom

  PX sherry

Coupe Caramel 6,9
vanille roomijs, caramelsaus, gesuikerde 
nootjes, slagroom

  Monbazillac

Coupe Advocaat 7,5
vanille roomijs, advocaat, boerenjongens, 
slagroom

Advocaat met slagroom 4,5
gewoon, omdat het lekker is…

Kaasplank   1 p. 9 / 2 p. 17 
vier wisselende kazen uit binnen- en 
buitenland met huisgemaakte chutney, 
appelstroop, druiven en noten.

  Kopke Tawny 10 years Port

 

BONBONS

Een schaaltje zoete lekkernijen voor bij de 
koffie met o.a. handgemaakte bonbons van 
Scheerman.
 
1 persoon  4.8 (3 luxe bonbons, 1 nougat)
2 personen  8,9 (6 luxe bonbons, 2 nougat)
3 personen 13,9 (9 luxe bonbons, 3 nougat)

TOETJES KIDS
Kinderfeest 5
met verrassing, vanille-ijs met aarbeiensaus, 
mini smarties en slagroom

Chocoladepret 5
met verrassing, vanille-ijs met chocoladesaus, 
kletskop crunch en slagroom

Carameldroom 5
met verrassing, vanille-ijs met caramelsaus, 
gesuikerde nootjes en slagroom   

Onze warme appeltaartjes zijn onderdeel 
van ‘het ouwe taart’ project wat zich inzet 
tegen eenzaamheid onder onze ouderen. 
Voor ieder verkocht appeltaartje gaat er 

een bedrag naar dit doel. 

Zie www.joehoe-ouwetaart.nl
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DESSERT WIJN
Romate Pedro-Ximenez  
Bodegas Sánchez Romate Hnos
Jerez, Andalusië, Spanje

leeftijd  5 à 6 jaar

glas  5,5

Heerlijke zoete, geconcentreerde zuidwijn met de smaak van krenten en chocolade en aroma’s 
van chocolade, koffie, noten en krenten. Bij uitstek geschikt om te drinken bij bijvoorbeeld 
tiramisu, nougat, caramel, bonbons en desserts met donkere en bittere chocolade. 

Château Bellevue Monbazillac  
Gerard Lajonie, AOP Monbazillac
Sud-Ouest, Frankrijk

jaartal  2018

glas  5,5

De overwegend Sémillion druiven komen van geselecteerde percelen, alleen aangetaste druiven 
worden geoogst. Door de ochtendnevel in de herfst ontstaat hier regelmatig edele rotting bij de 
druiven, waardoor een subtiele, verfijnde pourriture noble-toon in de wijn komt. Rijping op houten 
vaten voor 50% met een duur van 12 maanden zorgt voor een amberkleurige, friszoete wijn met 
bloemen- en fruittonen als perzik, abrikoos en ananas. Een ronde wijn met een mooie balans 
tussen het zoet en het fruit. Heerlijk om te drinken bij desserts met fruit of zachte kazen. 

AFTER DINNER COFFEE’S

Koffie, thee, espresso, cappuccino, koffie verkeerd 4,5
met een handgemaakte bonbon van Scheerman, per persoon 

Jutterskoffie* 6,8
Koffie met een Terschellinger juttersbitter erin en slagroom

Irish Coffee* 7,8 

Imperial Stout Hel & Verdoemenis 6
Probeer bijvoorbeeld bij de Obama’s shortbread eens deze rijke donkere rakker van brouwerij
De Molen! (zie pagina 7). 

*Voor meer koffie’s met een slokje erin en voor alle digestieven, zie onze drankenkaart. 
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De Nederlandse bierbrouwers hebben in 2017 
een nieuwe indeling gemaakt om je te helpen 
om gemakkelijk een lekker biertje uit te kiezen. 
Wij volgen die indeling in onze bierkaart. 
Maar wat is nu het verschil in de verschillende 
bierstijlen die er zijn?

Over de benamingen blond, dubbel en 
tripel zijn niet iedereen het eens. Zo gaat 
het verhaal dat het te maken heeft met de 
hoeveelheid mout wat gebruikt wordt. Voor 
dubbel wordt dubbel zoveel mout gebruikt. 
Voor tripel nog meer en de overtreffende trap 
is een quadrupel. Veelal correspondeerde 
de hoeveelheid alcohol daar ook mee, maar 
dat is geen gegeven! Een ander verhaal is dat 
er in de abdijen kruizen werden gezet op de 
vaten met verschillende bieren: 1 kruis op de 
vaten met blond bier, 2 kruizen op dubbel en 
3 op tripel bier. De naam blond is simpelweg 
gekozen omdat ze van dubbelbier lichter 
bier maakten door lichtere moutsoorten te 
gebruiken. 

Pilsener: 
Veruit de meest gedronken bierstijl ter 
wereld en ondergistend bier. Het behoort 
tot de laagste alcoholpercentages met 
een behoorlijke hoeveelheid koolzuur en 
flinke bitterheid. Pils is (pas) in 1842 in het 
Tsjechische Plzen ontstaan. 

Weizen: 
Weizen betekent tarwe in het Duits. Het bevat 
minstens 55% tarwemout en wordt volgens 
het Duitse Reinheitsgebot gebrouwen, wat wil 
zeggen: enkel met water, gerst en tarwe, hop 
en gist. De gebruikte gisten zorgen voor de 
kenmerkende fruitige en kruidige smaken als 
kruidnagel en banaan. 

Witbier: 
Verwar een witbier nooit met een weizen. 
Het belangrijkste verschil is dat witbier 
toevoegingen kent, zoals sinaasappelschil en 
koriander. Witbier is van hoge gisting wat met 
o.a. (ongemoute) tarwe wordt gebrouwen.

Blond: 
Meestal bovengistend bier met gebruik van 
lichte (pils) moutsoorten. Minder hop maakt dat 
blond bier minder bitter is dan pils. Het is veelal 
iets zoeter en fruitiger en dus toegankelijk bier. 
Alcohol ligt tussen de 4 en 8%. 

Dubbel: 
Dubbel zoveel mout en meestal rond de 6,5% 
alcohol. De mout wordt heter gedroogd en 
getracht wordt ‘winterse’ tonen eruit te halen, 
zoals caramel, chocolade, brood smaken en 
geuren. 

Tripel: 
Feitelijk een blond bier, maar dan zwaarder 
in alcoholpercentage. Namelijk tussen de 7,5 
en 9,5%. Meestal hergist tripel bier op de fles. 
Tripel bieren hebben vaak aangename fruitige 
aroma’s. 

Pale Ale: 
Pale betekent licht in het Engels. Voor dit 
bier, ontstaan in de 17e eeuw, werden lichte 
moutsoorten gebrand op steenkolen. De 
bieren hebben rond de 5% alcohol en zijn 
bovengistend. 

IPA: 
Deze afkorting staat voor India Pale Ale en 
de oorsprong gaat terug naar het koloniale 
verleden van Groot Brittannië in de 17e eeuw. 
Iedere Britse soldaat die in India de orde moest 
bewaren had recht op 1 Engelse Pale Ale per 
dag. Dat bier moest uit Engeland overkomen 
maar overleefde de lange zeereis niet. George 
Hudson kwam op het idee om meer alcohol 
en hop aan het bier  toe te voegen, waardoor 
het langer goed bleef en de reis wel kon 
volbrengen. Zo het brouwen van Pale Ale 
voor India ontstaan. IPA is kenmerkt door het 
gebruik van veel hop, wat het bier aanzienlijk 
bitterder maakt plus het smaken en tonen 
van bloemen en fruit mee geeft. Session IPA’s 
hebben het alcohol weer teruggedrongen 
waardoor dat echte doordrinkers zijn tijdens 
warme dagen. 

NEIPA:
Een Amerikaanse IPA met intense fruit-smaken 
en -aroma’s. De body is zacht en romig, en het 
bier is vaak troebel. Bij de New England IPA (of 
NEIPA) ligt de nadruk van (veel) hop vooral aan 
het einde van de kook en in het dryhoppen, 
wat die extreem fruitige smaken met zich 
meebrengt zonder dat het bier bitter wordt. 

Amber Ale: 
Klassieke ales worden van oorsprong 
voornamelijk in Groot Brittannië en Ierland 
gebrouwen. De ingrediënten van amber bier 
zijn hetzelfde als bij pils, het verschil zit hem 
in de gebruikte meer donkere mouten en de 
gisting; ale is per definitie bovengistend. 

Biertermen:
Gisting: omzetten van suikerwater naar alcohol 
mbv gistcellen. 

Boven (hoge) gisting: Gistcellen bovenop de 
wort toegevoegd onder hogere temperatuur 
(15-25 graden). Hierdoor ontstaat een meer 
uitgesproken smaak. 

Onder gisting: Gistcellen liggen onderin de 
brouwketel en werken bij lagere temperatuur 
(5-12 graden). 

Mout: ontkiemd en gedroogd graan. Drogen 
onder hogere temperaturen zorgt voor 
donkerder mout en dus ook donkerder bier. 
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Welkom bij Grand CafE 
Restaurant Zeezicht!
Of het nu om een kop koffie, een borrel, lunch of diner gaat, we zijn verheugd dat 
u vandaag voor ons heeft gekozen. 

Wij willen als restaurant ons steentje bijdragen aan een schonere wereld en een 
eerlijkere voedselketen voor mens en dier. Dat proberen we tot uitdrukking te 
brengen in onze menukaart. Zo zullen we de komende jaren steeds meer gaan 
werken met producten die met respect voor het milieu zijn verbouwd, die zo dicht 
mogelijk bij huis zijn geproduceerd en die mens- en dierenwelzijn op een hoger 
plan heeft gezet. 

U vindt bij ons meer lokale vis, maar bijvoorbeeld geen gamba’s of tilapiafilet. 
Meer en meer aandacht krijgen de groenten in onze gerechten en het aantal 
gerechten met vlees als hoofdcomponent is bewust beperkt tot twee. En we 
werken in toenemende mate met leveranciers uit het Noorden van het land, 
die ons eerlijke, pure en dus rijk smakende producten kunnen leveren. Een 
bijzondere samenwerking is die met ‘de zilte tuin’ op Terschelling, die ons in het 
groeiseizoen kan voorzien van prachtige onbespoten zilte groenten. 

Namens ons heel team: 

Betanket, werris komme & langer bloewe!


