Vlees

SATÉ VAN KIPPENDIJEN
een spies met gemarineerde kippendijen, pindasaus,
20
notenrijst en zoetzuur van wortel en witte kool
LAMSFILET
sous-vide gegaard met rozemarijn, honingmosterdsaus en parelgort risotto
SUKADE STEAK (FLAT IRON STEAK)
met uienmarmelade, soja stroop,
groene groenten en zoete aardappel crème

Vis

4,5

PIRATEN MENU
kroket, appelmoes en verse dikke frieten
met Zaanse mayonaise

8,5

ZEEBONKEN MENU
kibbeling, appelmoes en verse dikke frieten
met Zaanse mayonaise

8,5

STRANDJUTTERSMENU
kleine kaassoufflés, appelmoes en verse dikke frieten
8,5
met Zaanse mayonaise
PASTA MET POMODORI SAUS
kleine tomaatjes en strooikaas

23,5

(kan

)

SNOEPGROENTEN
wortel, tomaat en komkommer
met kerrie-mango-dip

VIS & FRIET
lekkerbekje met komkommer zeewier salade
en remouladesaus

ZZZZoete napret

22,5

Kijk op het krijtbord voor de vis van ‘t seizoen

CHOCOLADEMOUSSE
met karamelsaus, slagroom en pindachunks

6,5

CITROEN LIMONCELLO TIRAMISU
dit romige dessert met frisse bite maakt je blij

6,5

KINDERIJSJE
vanille of aardbeienijs van ijssalon pinnoccio
met slagroom en spikkels
Extra bol

4,5
2

Lange lome middagen vanaf 15 uur

Vlees noch vis
BIETEN BURGER
met avocadohummus en komkommer zeewiersalade
op een briochebol
21
DE WAKAME
een veggie burger van chuka wakame met remouladesaus op een briochebol

Even ophouden met maar doorgaan, en samen genieten.
Door echt even stil te staan, kom je dichter bij de kern en
dichter bij elkaar. Stel je kwetsbaar op, deel echte
verhalen en zie wat voor moois er ontstaat.

HIGH
TEA

HIGH TEA
Proeverij van finger sandwiches,
verschillende zoete verwennerijen,
een klein soepje, een smoothie en
biologische thee die je zelf kunt
scheppen. 21,5 p.p.

HIGH
WINE
of BEER

HIGH WINE OF BEER
Een smulplank met een verzameling
van hapjes, breekbrood met
smeersels 2 glazen (p.p.) van onze
premium huiswijn of speciaal bier
van de tap. 21,5 p.p.

19

18,5

Reserveer je high tea
of high wine/beer
op www.zoomers.nu
vegan

6,5

De kindermenu’s kunnen ook besteld worden met
groentefrieten i.p.v. de dikke frieten.

19

ZEEBAARS
met citroensaus, groene asperges, Parmazaan
en parelgortrisotto

vegetarisch

8

23,5

Vis verk
regen d
o
middel
van duu or
rzame
visserij
(MSC)

PARELGORTRISOTTO
(kan )
met truffelolie, groene asperges, Parmazaan
en poftomaat

POFFERTJES
met roomboter en poedersuiker

kan glutenvrij

D I N E R K A A RT

De hoofdgerechten, behalve de salades worden
geserveerd met verse dikke frieten en glutenvrije
Zaanse mayonaise.
Langzaa
m en
op lage
tempera
gegaard tuur
.
DOUBLE DUTCH BURGER
van duurzaam Hollands rund met tomaat, augurk,
bacon, oude kaas en uienmarmelade op
19
een briochebol

Welkom bij Zoomers
De plek waar wij opgroeiden en
ontdekten dat Zon, Zand en Zee
ons de essentiële energie maar
ook rust geeft in ons leven.
Op de plek van strandhotel
Zoomers, hier bovenaan het
duin, stond van oorsprong het
oude theepaviljoen en Carina’s
ouderlijk 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.
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Carina en Arthur
Genieten
Vertragen
Verbinden

&

Mam, ik wil dees

L U N C H

Hoofdgerechten

Pinnen?
Ja graag!

Lunchkaart 10-16
Start de dag bij Zoomers
KOMONTBIJT
Biologische yoghurt of soja yoghurt (+1,75)
met Bak’m granola, biologische landgoedjam,
hennepzaad en gebroken lijnzaad

AVOCADOHUMMUS
met tomaten couscous, kikkererwten
en granaatappelpitjes

6,5

BIOLOGISCHE CROISSANT
2 stuks met chocoladepasta of biologische
landgoedjam

4,5

KAASCROISSANT

3,5

BANANENBROOD
warm uit de oven met slagroom en biologische
landgoedjam
SCHARREL UITSMIJTERS
met kaas, ham/kaas of spek/kaas

6,5

8,8

Onze Tosti’s
PANINI
met kaas

6

PANINI
met ham en kaas

6

Lekkere trek
KALFSKROKET

3,5

GROENTEKROKET

3,5

4,8

VERSE DIKKE FRIETEN
met Zaanse mayonaise
Met een kalfskroket
Met een groentekroket

4,5
8
8

Voel je goed soep

KOKOS CURRYSOEP
met kippendijen, taugé, bosui en een crostini

9,8

CARPACCIO VAN DUURZAAM HOLLANDS RUND
met truffelmayonaise, Parmazaan
en pittenmix
GEROOKTE ZALMSALADE
vol & romig met kappertjes en bosui

12

9,8

SUDDER SUKADE
langzaam gegaarde sukade (draadjesvlees)
in eigen jus

12

KIPPENDIJEN
Korean BBQ met bosui en taugé

12,5

BROOD MET 2 KALFSVLEESKROKETTEN
en mosterdmayonaise

9

BROOD MET 2 GROENTEKROKETTEN
en chilimayonaise

9

VIS & FRIET
lekkerbekje met komkommer zeewier salade,
remouladesaus en verse dikke frieten.
DOUBLE DUTCH BURGER
van duurzaam Hollands rund met tomaat, augurk,
bacon, oude kaas en uienmarmelade op een
briochebol met verse dikke frieten
SATÉ VAN KIPPENDIJEN
een spies met gemarineerde kippendijen, pindasaus,
notenrijst en zoetzuur van wortel en witte kool met
verse dikke frieten
BIETEN BURGER
met avocadohummus en komkommer zeewiersalade
op een briochebol met verse dikke frieten

12
uurtje
Neem lekker de tijd voor je lunch met een proeverij:
brood met een kalfsvleeskroket, brood met een
groentekroket en een pommodori tomatensoepje

10,5

CEASAR SALADE
Romaine sla met langzaam gegaarde Hollandse kipfilet,
bacon, ansjovis-knoflookdressing, Parmezaan, eitje en
17
een crostini
COUSCOUS SALADE
Met tomaten couscous, kikkererwten, verse kruiden,
feta, granaatappelpitjes en een crostini

17

19

20

21

Mam, ik wil ditte
4,5

BANANENBROOD
warm uit de oven met slagroom en biologische
landgoedjam

6,5

PIRATEN MENU
kroket, appelmoes en verse dikke frieten
met Zaanse mayonaise

8,5

ZEEBONKEN MENU
kibbeling, appelmoes en verse dikke frieten
met Zaanse mayonaise

8,5

STRANDJUTTERSMENU
kleine kaassoufflés, appelmoes en verse dikke frieten
met Zaanse mayonaise

8,5

SNOEPGROENTEN
wortel, tomaat en komkommer
met kerrie-mango dip

Zo leuk om te delen
7,8
p.p. 17,5

-

vegetarisch

vegan

kan glutenvrij

BREEKBROOD
met kruidenboter en hummus rode biet

6,6

KONINGSOLIJVEN

6

NACHO’S
uit de oven met kaas, guacemole en zure room

10

POMODORI SOEP
met room, groene kruidenolie en een crostini

6,5

KOKOS CURRYSOEP
met kippendijen, taugé, bosui en een crostini

7,8

CARPACCIO VAN DUURZAAM HOLLANDS RUND

met truffelmayonaise, Parmazaan en pittenmix

12

NOORDZEE VISKOEKJES
met komkommer zeewiersalade, radijs
en harissa mayonaise

11

Eten dat je samenbrengt
SMULPLANK
(vanaf 2 personen)
p.p. 17,5
Breekbrood en smeersels, gefrituurde mosselen,
bitterballen, olijven, nacho’s, mini kaassoufflés,
petit saté Korean BBQ, gerookte zalmsalade,
dipstokjes, tomatensoepje, avocadohummus.

Zoomerse Salades
CEASAR SALADE
Romaine sla met langzaam gegaarde Hollandse kipfilet,
bacon, ansjovis-knoflookdressing, Parmezaan, eitje en
17
een crostini
COUSCOUS SALADE
Met tomaten couscous, kikkererwten, verse kruiden,
feta, granaatappelpitjes en een crostini

17

6,5

6,5

SMULPLANK
(vanaf 2 personen)
Breekbrood en smeersels, gefrituurde mosselen,
bitterballen, olijven, nacho’s, mini kaassoufflés,
petit saté Korean BBQ, gerookte zalmsalade,
dipstokjes, tomatensoepje, avocadohummus.

Om mee te beginnen

19

DE WAKAME
een veggie burger van chuka wakame met remouladesaus op een briochebol met verse dikke frieten
19

POFFERTJES
met roomboter en poedersuiker

Liever glutenvrij brood? + 1,75

Zoomerse Salades

GROENTEFRIETEN
van pastinaak en wortel met Zaanse mayonaise

POMODORI SOEP
met room, groene kruidenolie en een crostini

Dinerkaart 17-21

Warme lunch

Broodjes
Een gevulde panini

Zeeën van tijd

Bijgerechten
VERSE DIKKE FRIETEN
met Zaanse mayonaise

4,5

GROENTEFRIETEN
van pastinaak en wortel

4,8

GROENE SALADE
met knoflook-ansjovis dressing, Parmazaan
en een crostini

4,8

NOTENRIJST

4,5

GROENE GROENTEN
uit de wok

4,8

