STRANDBURGERS
DE DUBBEL DUTCH 
€ 19,00
Een hamburger van een hollands dubbeldoel rund,
oude kaas, spek, tomaat, augurk, frisse sla,
verse dikke frieten en uiensaus.
Optie : Met gorgonzola
€ 3,20
DE VISBURGER
zalm en kabeljauw burger, tomaat, augurk,
frisse sla, remouladesaus en verse dikke frieten.

€ 19,50

DE WAKAMEBURGER
€ 18,50
Een vegatarische burger van chuka wakame (zeewier),
tomaat, augurk, frisse sla, remouladesaus
en verse dikke frieten.

lunchkaart

WARM EN ZZZOOMERS
VIS EN FRIET
€ 19,00
Kabeljauw in een krokant jasje, verse dikke frieten, remouladesaus en citroen.
€ 20,00
MET DE KIPPEN OP STOK 
Spies van gemarineerde kippendijen, pindasaus, kroepoek,
gebakken uitjes, aardappelkrokantjes
en verse dikke frieten.

KINDERGERECHTEN
POFFERTJES
met roomboter en poedersuiker

€ 4,50

KINDER TOSTI
platbroodje met kaas

€ 6,70

PIRATEN MENU
kroket, verse dikke frieten, appelmoes
en mayonaise

€ 7,50

STRANDJUTTERS MENU
Kippenvleugeltjes, verse dikke frieten, appelmoes
en mayonaise

€ 7,50

ZEEBONKEN MENU
Kibbeling, verse dikke frieten, appelmoes
en mayonaise

€ 8,00





Kan Glutenvrij
Kan Lactosevrij
Kan Notenvrij
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Welkom bij
De plek waar wij opgroeiden
en ontdekten dat zon, zand
en zee ons de essentiële
energie maar ook rust geeft
in ons leven.
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Hier boven aan het duin
stond van oorsprong het
oude Theepaviljoen Zeeweg
en Carina’s oudelijk huis.
Deze eerlijke, pure en
vertrouwde plek is tot op
de dag van vandaag onze
motor en inspiratie om het
unieke Nederlandse strandgevoel met jullie te delen
Carina en Arthur
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DE LEKKERE TREK

START DE DAG BIJ ZOOMERS
DE DAGSTARTER 
Een compleet ontbijt met biologische yoghurt,
rood fruit coulis, granola, gekookt eitje, croissant
en jam.

€ 10,50

WEKPOTJE
Biologische yoghurt, granola en rood fruit coulis.

€ 6,80

CROISSANT 
2 croissant met roomboter en jam.

€ 3,50

KALFSKROKET

€ 3,20

GROENTEKROKET

€ 3,20

GROENTE FRIETEN
van pastinaak en wortel

€ 4,50

VERSE DIKKE FRIETEN
met 1 kalfskroket
met 1 groentekroket

€ 4,20
€ 7,40
€ 7,40

ZO, EVEN EEN SOEPJE

ONZE TOSTI’S
PLATBROOD KAAS 

€ 6,70

PLATBROOD HAM EN KAAS 

€ 6,70

PLATBROOD MEXICAANSE GEHAKT,
KAAS EN CHILIMAYONAISE 

€ 6,80

BROODJES

TOMATENSOEP 
tomatensoep van pomodori (roma-tomaat),
room, kruidenolie en een lange knaagstengel

€ 6,50

UIENCREMESOEP 
Met truffelolie, gedroogde ham
en een lange knaagstengel

€ 6,80

ZO LEUK OM TE DELEN

keuze uit witte of bruine ciabatta
KALFSKROKETTEN
2 kalfskroketten met mosterd mayonaise

€ 8,20

GROENTEKROKETTEN
2 groentekroketten met chilimayonaise

€ 8,20

BROODJE EIER-KAASSALADE 
Een eiersalade met alkmaarse kaas en bieslook.

€ 6,80

BROODJE GEROOKTE ZALMSALADE 
Een frisse zalmsalade met kappertjes, bieslook
en zure room.

€ 9,20

‘12 UURTJE’
1 kalfskroket met mosterdmayonaise,
1 groentekroket met chili mayonaise
en een tomatensoepje.

€ 10,50

BROODJE RUNDERCARPACCIO 
Carpaccio van duurzaam Hollands weiderund,
frisse sla, grana padano kaas, pittenmix
en
truffelmayonaise.

€ 12,00

BROODJE RUNDERREEPJES 
Met gewokte groente en hoisin chilisaus.

€ 12,00

SMULPLANK
(alleen te bestellen vanaf 2 personen)
Breekbroodje en smeersels, gefrituurde mossels,
bitterballen, olijven, nacho’s, mini sate,
chipolataworstjes, kipvleugeltjes, tomatensoepje,
dipstokjes, chilisaus, torpedo garnalen,
inktvisringen en guacamole.

€ 17,50

SCHARRELSMIJTERS
UITSMIJTER KAAS 
3 scharreleitjes met kaas.

€ 8,20

UITSMIJTER HAM KAAS 
3 scharreleitjes met ham en kaas

€ 8,80

UITSMIJTER SPEK KAAS 
3 scharreleitjes met spek en kaas

€ 8,80

ZOOMERSE SALADES
CARPACCIO SALADE 
€ 16,00
Carpaccio van duurzaam hollands weiderund,
frisse salade, pittenmix, grana padano kaas,
rauwkost, truffelmayonaise en een lange knaagstengel.
GEITENKAASSALADE 
Egmondse geitenkaas, frisse salade, walnoten,
honing, rauwkost en een lange knaagstengel

€ 16,50

