BREAKFAST

Fluffy pancakes

salade
8,5

hoofdgerechten

Salade vis

15,5

gerookte zalm | gerookte paling | hollandse garnalen | cocktailsaus

Salade vis

15,5

vlees

14,5

vis

14,5

vega

9,5

gerookte zalm | gerookte paling | hollandse garnalen | cocktailsaus

American pancakes (3 st.) | banaan | rood fruit | amandel | maple syrup

Yoghurt

7,5

Griekse yoghurt | granola | fruit | honing

Paradise Açaí bowl

9,5

Smoothie bowl met een mix van Açaí en banaan topped
met granola, chiazaad en seizoensfruit

borrel bites - box (voor 2 pers.)
borrel bites box

19,95

Runderbavette spiesjes | nacho’s | olijven | gepaneerde gamba’s
charcuterie | gerookte zalm | brood & dips

gegrilde zalm | groenten | hollandaise schuim

zeeuwse fiésta box

24,95

Oester | tonijn | paling | zalm | garnalen | gepaneerde gamba’ | brood & dips

warme dranken
koffie of espresso
Cappucino
Latte macchiato
warme chocomelk
Thee
Verse muntthee
Verse gemberthee

Fruitbowl
2,6
2,75
3
2,75
2,6
3
3,25

met slagroom + €0,50
Div. smaakjes
met honing + €0,50
met honing + €0,50

small (25cl)

3,95

tall (33cl)

5,95

homemade lemon-ade

tall (33cl)

verse jus ‘d orange

small (25cl)

3,95
3,95
5,95
3
3
3
2,75
2,85
3,25
3,25

tall (33cl)

coca cola
lipton ice tea / green
fanta
fristi
appelsap
hertog jan
heineken

(33cl)
(33cl)
(33cl)
(25cl)
(20cl)
(33cl)
(33cl)

wijnen
Pé Branco

12,5

Onze favoriete witte huiswijn | fles | citrus | peer
fris met structuur | in balans

Pé Tinto

Sandwich

La Gioiosa prosecco

4

20 cl bottle | zacht | fris | fruitig | lichte mousse

Happy breakfast kinderbox

wherever to go
4

2 bestek
wet naps

2 glazen (wijnglazen
of ruitbekers)

|

Langstraat 29

|

3,5

ter land, ter zee en de zeeuwse lucht

15

8,95

taste the rainbow

15

Tuna & salmon: Tonijn | Zalm | Wakamé | Avocado | Mango
Black sesam | Wasabi mayo

verse warme wafel bowl

Brusselse warme wafel (in stukjes) | poedersuiker
- slagroom + €0,50
- slagroom en marshmallows + €1,50
- warme kersen + €2,00

bananenbrood

plak bananenbrood (cake) | verse banaan | noten

6

lunch

3,5

Mega Vega: Falafel | Kikkererwten | Tomaat | Macadamianoten
Avocado-kokoscrème

13,5

VOORGERECHTEN

2,95

9,5

9,5

B.L.T.

8,5

Pink falafel burger

9,5

Fluffy pancakes

8,5

roze bakkersbol | falafel burger | gegrilde groenten | tzatziki

verse Friet (p.p.)

2,5

Verse zoete aardappelfriet (p.p.)

3,5
3

Carpaccio

9,5

Brood (voor 2 pers.)

5,5

met gezouten boter en tapenade

salade (p.P.)

huisgemaakte truffelmayonaise

1

Appelmoes

1

Mayonaise, curry, ketchup of mosterd

13,5

Naturel | 6 st.| vinaigrette

trio van vis

desserts
panna cotta

Small

Fruit beker met di-vers
vers fruit

large

5
7,5

13,5
Al onze diner gerechten zijn incl. servetten en bestek.
Borden heb je niet nodig, want je kunt direct uit
je verpakking eten!

Bestel take-away
eenvoudig via onze website!
www.restaurantziezo.nl

5,75

Fruitbowl

gerookte zalm | gerookte paling | hollandse garnalen | cocktailsaus

|

0,5

panna cotta | mango | crumble

Oesters

info@restaurantziezo.nl

2,5

Een mix van mesclun salade en frisse toevoegingen

diner

Smoked salmon

gerookte kipfilet | kruidenmayonaise
bacon | tomaat | met een gebakken eitje + €1,-

bijgerechten

Extra groenten (p.p.)

van de ossenhaas | parmezaan | pijnboompit | zongedroogde tomaat
truffelmayonaise

|

7,5

3 échte (gepaneerde) vissticks | friet | mayonaise

Een mix van verse groenten

what the health!

0118 - 566 289

fishy sticks

kroket of frikandel | friet | mayonaise of ketchup

Surf & Turf: Gemarineerde runderbavette | Gamba | gebakken ui cashew
simply ponzu

Keuze uit: Appelsap | fristi
Fluffy pancake (1 st.) met poedersuiker
Kleine fruitbowl met (di)vers fruit
Sandwich, keuze uit: ham | kaas | kipfilet | nutella | hagelslag
Mini suprise goodie

|

8,5

Fluffy pancakes (3 st.) | nutella | poedersuiker | maple syrup

friet met snack

bowls

Breakfast to go (to the beach) voor een kickstart van je kleintje!

4374 AN Zoutelande

Pancakes

Basis: Quinoa of salade | komkommer | wortel | edamame | mais

American pancakes (3 st.) | banaan | rood fruit | amandel | maple syrup

Volg ons:

For the little ones

13,5

Lekker voor bij de borrel!

Kies je warme drank: Koffie | thee | cappuccino
Kies je vitaminebom: Smoothie | jus ‘d orange
Croissant, keuze uit: jam | hagelslag | nutella | boter | zonder
Mini yoghurt met granola en honing
Kleine fruitbowl met (di)vers fruita
Sandwich gezond: kipfilet | kaas | sla | tomaat
Zeeuwse treat

Gerookte zalm | rode ui | komkommer | cocktailsaus

2 borden
servetten

falafel | komkommer rolls met masago | nacho’s | tomatensalsa
olijven | notenmix | brood

Notenmix

13,5

rundercarpaccio | truffelmayonaise | parmezaan pijnboompitjes
zongedroogde tomaatjes

geschikt voor op het strand of een andere locatie!

14,95

Naturel | 6 st.| vinaigrette

Happy breakfast ontbijtbox

Carpaccio

BEACH / PICNKNICK TO GO PAKKET

happy vega box

Oesters

breakfast box

12,5

Onze favoriete rode huiswijn | fles | Zacht | Fris
Vriendelijke tannines

3,95

keuze uit: Kaas | kipfilet | nutella | hagelslag

roze bakkersbol | falafel burger | gegrilde groenten | tzatziki

Breakfast to go (to the beach) voor een kickstart van je dag!

COLD DRINKS, SAPPEN EN SMOOTHIES
Happy summer smoothie

7,5

Fruit beker met di-vers
vers fruit

spicy chicken | noedels | groenten

Tevens zijn al onze disposables met zorg uitgezocht
en bijna allemaal biologisch afbreekbaar.

ontbijt

|

lunch

|

diner

|

borrel & bites

|

take-away

