Lunchkaart ‘Geuzennest’
U kunt gebruik maken van de lunchkaart tot 16.30 uur m.u.v. soepen en borrelgarnituur.

Soepen

Pannenkoeken

Soep van de Chef dagverse keuze
Romige bospaddenstoelensoep met een

€ 4,75
€ 5,25

klein scheutje pernod
Franse Uiensoep met een kaascrouton
Strandkrabbenbisque afgeblust met cognac
Snert, de lekkerste met roggebrood en spek

€ 5,50
€ 5,75
€ 6,95

Hollandse Uitsmijters (wit of bruin brood)
Uitsmijter Ham, kaas of spek
Uitsmijter Kaas en ham of spek
Uitsmijter Zeezicht ham, kaas, salami en
tomaat meegebakken.

€ 6,75
€ 7,25
€ 7,75

Twaalf Uurtje (wit of bruin brood)
2 Sneetjes brood met soep van de chef
(‘Bourgondische’ kroket & eiersalade)

€ 9,75

Naturel Pannenkoek
Ham / Kaaspannenkoek
Kaaspannenkoek
Spek / Kaaspannenkoek
Spekpannenkoek
Appelpannenkoek
Portie Poffertjes

€ 6,25
€ 7,25
€ 6,75
€ 7,25
€ 6,75
€ 6,75
€ 5,25

Iets lekkers bij de koffie
Appelgebak met slagroom
Cranberrygebak met slagroom
Cranberry Pecan gebak met slagroom
Luikse Wafel met warme kersen en
slagroom
Parijse soes met slagroom gevuld
Zeezichtsoes met boerenjongens,
advocaat en chocolade

€ 3,25
€ 3,50
€ 3,75
€ 4,75
€ 4,50
€ 5,25

Geuzentoppers
Geuzen tosti Turks brood met kruidige
worst, ui, prei paprika en kaas.
Geuzen bagel Bagel met gerookte zalm en
citroenmayonaise.
Geuzen vega bagel Bagel met
kruidenroomkaas en gegrilde groentes.
Geuzen pannenkoek met Vlielander
cranberrycompôte en appel.
Geuzenbol met pulled pork, zuurkool en
een BBQ-honingsaus
Geuzen burger royale hamburger met
gebakken ui, spek, paprika, gebakken ei,
rauwkost, kaas en Joppie®saus.

€ 7,25
€ 8,25
€ 6,75
€ 8,75

(ook na 17.00 uur)

€ 9,25
€10,75

Luxe Broodjes (wit of bruin)
Baguette Kaas oud of jong
Baguette Gezond ham, kaas, tomaat,
komkommer en ei (kan ook vegetarisch)
Baguette Carpaccio met oude kaas,
pesto en pijnboompitjes
Baguette Brie met honing en
gekarameliseerd noten (warm uit de oven)
2 ‘Bourgondische’ Kroketten met brood

Iets voor bij de borrel

€ 4,75
€ 6,75
€ 9,75
€ 8,75
€ 7,75

‘Bourgondische’ Bitterballen (7 stuks)
Vegetarische Bittergarnituur
Bittergarnituur (15 stuks)
Garnituur van de zee (Kibbeling, Butterfly
garnalen en Calamaris)
Potato-dippers (met salsa en tzatziki)
Boerenbrood met aïoli en kruidenboter
Hollandse Borrelplank (kaas, droge worst
bitterballen, gehaktballetjes in pindasaus,
borrelnootjes en kaasvlinders en zuren)

€ 6,75
€ 5,25
€ 9,75
€ 7,25
€ 6,50
€ 5,25
€15,95

Tosti’s (wit of bruin brood)
Tosti kaas ( ) of ham
Tosti kaas en tomaat
Tosti kaas en ham
Tosti kaas en salami

= vegetarisch gerecht
Onze medewerkers zijn zoveel mogelijk op de hoogte van de allergenen in de diverse gerechten.
Wanneer u een allergie of een dieet heeft, meldt dit altijd.

€ 3,75
€ 3,75
€ 4,25
€ 4,50

Plate-kaart ‘Geuzennest’
U kunt de gehele dag gebruik maken van de plate-kaart tot 21.30 uur

Saté van de Haas
Malse varkenshaas gemarineerd volgens geheim recept met satésaus, frites & salade.

€14,95

Plate van de Chef
Een wisselende plate met frites & salade.

€10,95

Gefrituurde Kibbeling
Met frites, salade & remouladesaus.

€13,75

Lekkerbekje
Met frites, salade & knoflooksaus.

€13,75

Spare Ribs
Huis gemarineerd en zachtjes gegaard. De allerlekkerste van Vlieland, met frites & salade.

€14,95

Champignons uit de oven
Met Roquefort en room, frites & salade.

€13,75

Naast onze lunchkaart hebben wij ook nog een uitgebreide Dinerkaart. Vraag gerust aan één van onze
medewerkers naar deze dinerkaart. Vanaf 16.30 uur kunt u van deze kaart bestellen.

Naast ons restaurant beschikt Hotel Zeezicht ook over 41 moderne hotelkamers. Al
onze kamers zijn voorzien van een luxe badkamer, flatscreen tv en high speed
internet. Wij beschikken over 2 en 3-persoonskamers en een familiekamer voor 4
personen. Kamers zijn beschikbaar vanaf € 34,50 p.p.p.n. (excl. ontbijt).
Voor meer informatie, vraag onze bediening.

