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Gebak   

Taart van de dag  € 4,00 
Appeltaartje € 3,50 
Pruimencrumble € 4,00 
Chocoladekoek € 3,25 
Te veel toffee € 4,00 
Koningsrol met duindoorn en rozenbottel € 3,75 
Witte notenrots  € 3,50 
   

Hapjes voor bij de borrel 
(tot 17.00 uur)   
Brood met smeersels; zeewierboter met gerookte knoflook, boerenboter, tapenade Aan Zee, 

wildkruidenspread en een dip van aardpeer, romanesco en mierikswortel    € 6,25 
Huisgemaakte droge zeewiermetworst, geweckte augurk en druivenmostmosterd € 6,95 
Streekkazen met duindoornbessensiroop met zwaar rogge-notenbrood € 8,95 
Geitenkaastaartje met oeraardappel, rozemarijn en een wildkruidensalade € 7,50 
Gamba’s gebakken in zeewierboter met gerookte knoflook en zeekraal € 7,95 
Paddenstoelenpotje met gerookte knoflook € 6,95 
Zeewierchips met veldkersdip € 4,95 
Roerbak van Hollandse rivierkreeftjes en kokkels in knoflookroom € 7,50 
Assortiment “Aan Zee” - diverse hapjes van onze kaart € 16,50 
   

Kleine mensen 

Alleen voor kinderen (de gehele dag)   
Tomaat-basilicumtoast met ham en kaas  € 3,95 
Kippenbouillon € 4,95 
Wit bolletje met:    

Kaas € 2,00 
Abdijham € 2,50 
Chocoladevlokken € 1,75 
Pindakaas € 1,75 

Spaghetti  met worstjes en tomatensaus  € 7,95 
Kinderhamburger met oeraardappel € 9,50 
Dagvisje met aardappelpuree, sla en honingtomaatjes € 9,50 
Mini hotdogs met wortelchips € 8,50 
Honingroomijs met een karamelschots € 5,50 
Chocoladekoek met vanilleroomijs  € 4,50 
Koningsrol van duindoorn en rozenbottel met chocoladeroomijs € 5,50 
   

Wine & Food Minimaal 1 dag vooraf reserveren   
Onder het genot van 3 glazen verschillende soorten wijn genieten van bijpassende gerechtjes € 29,50 
   

Afternoon tea Minimaal 1 dag vooraf reserveren   
Zoete en hartige lekkernijen met exclusieve hapjes, gepresenteerd met een uitgebreid 
theeplateau met droge en verse theesoorten. € 24,50 
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Lunchkaart tot 17.00 uur 

   
Laat u verrassen door onze keukenbrigade! 

2-Gangen lunchmenu           € 16,50 
3-Gangen lunchmenu € 20,50 
4-Gangen lunchmenu € 24,50 
 
   
Brood met smeersels;  zeewierboter met gerookte knoflook, boerenboter, tapenade Aan Zee, 

wildkruidenspread en een dip van aardpeer, romanesco en mierikswortel    € 6,25 
 
   
Velouté van zoete aardappelen en schaaldieren € 7,50 
Bouillon van scharrelkip met kelpnoedels en wilde kruiden € 6,95 
Linzensoep met Hollandse citroengras, rode peper en veldkersyoghurt € 6,00 
 
   
Omelet met gamba’s, winterpostelein, zeewier en honingtomaatjes  € 9,75 
Omelet met oeraardappel, paddenstoelen, veldkers en geitenkaas € 9,50 
 
   
Zeewierbrood met gerookte makreel, zoetzuur en wildkruidenspread € 9,95 
Knoflookbrood met gerookte Livarham, paddenstoelen en gekarameliseerde uien € 10,50 
Maisbrood met gekookt ei, Hollandse blauwe kaas, veldkerscrème en geroosterde roodlofvingers € 10,50 
Waldkorn-oerbrood met kalfsstaartstuk, rucola, Mangalitzaspek en pistachecrème € 10,95 
 
   
Paddenstoelenpappardelle met parrano, bosui en truffelsaus € 18,95 
Frittata van aardpeer, romanesco, courgette, oeraardappel, gerookte knoflook en smalle  

weegbree gegratineerd met Jerseykaas  € 17,50 
 
   
Bloedworst met gebakken appeltjes, uien en Mangalitzaspek  € 9,95 
Assenbergburger met uienbrood, Jersey kaas en oeraardappel € 15,00 
Sukadesteak met oeraardappel, streekgroenten en bearnaisesaus € 22,50 

 
   

“Paviljoener gamba” met wildkruidenravigotte, zeekraal, winterpostelein en gedroogde appel € 18,50 
Schelvis met brandade van stokvis met gedroogde wortel, Hollandse rivierkreeftjes en maissaus € 22,50 

 
   

Salade “Mekkerstee” met geitenkazen, duindoornbesjes, zoete zuurkool en noten € 10,95 
Salade van kalfsstaartstuk, rucola, Mangalitzaspek en pistachecrème € 13,95 
Salade “Alles uit de Zee” € 13,95 
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Dinerkaart vanaf 17.00 uur 

   
Laat u verrassen door onze keukenbrigade! 

3-Gangen verrassingsmenu € 28,00 
4-Gangen verrassingsmenu € 35,00 
5-Gangen verrassingsmenu € 39,50 
   

Voorgerechten   
Geitenkaastaartje met oeraardappel, rozemarijn met een wildkruidensalade € 10,95 
Salade van gerookte makreel, gedroogde citroen, appel en ijskruid met peperolie € 10,95 
Huisgedroogde zeewierworst met geweckte augurk, paarse spruit met een cracker van lijnzaad  

en  zeespaghetti     € 9,95 
Salade “Mekkerstee” met geitenkazen, duindoornbesjes, zoete zuurkool en noten € 10,50 
Gerookt kalfsstaartstuk met een dragon-aardappelsalade en crème van hoorn des overvloeds € 12,50 
   

Warme voorgerechten / tussengerechten   
Bloedworst met gebakken appeltjes, uien en Mangalitzaspek € 9,95 
Bouillon van scharrelkip met kelpnoedels en wilde kruiden € 6,95 
Wijngaardslakken met kruidencrumble € 9,50 
Roerbak van Hollandse rivierkreeftjes en kokkels in knoflookroom € 11,95 
   

Hoofdgerechten   
Eendenborst met bloemspruiten, mini mandarijn en een jus van vlierbessen € 19,95 
Sukadesteak met oeraardappel, streekgroenten en een bearnaisesaus  € 22,50 
Pappardelle “Livar” met gerookte Livarham en -spek, bosui, Reypenaer en gekookt ei € 19,50 
Procureur op eikenhout gegrild met stamppot van tijm en zeewier, gekarameliseerde uitjes en                                                                    

een jus van scharrelkip  € 21,50 
   

Gamba’s met kleine paksoi en spaghetti van citroen, rucola en kappertjes € 22,50 
Schelvis met brandade van stokvis met gedroogde wortel, Hollandse rivierkreeftjes en maissaus € 23,50 
   
Paddenstoelenpappardelle met Parrano, bosui en truffelsaus € 18,95 
Frittata van aardpeer, romanesco, courgette, oeraardappel, gerookte knoflook en smalle  

weegbree gegratineerd met Jerseykaas   € 17,50 
   

Nagerechten 

Al onze ijssoorten worden ambachtelijk bereid door de Chocolate Fall   
   
Honingroomijs met yoghurt-walnotentiramisu en toffee-patisserie  € 8,50 
Parfait van geweckte lijsterbes en Martini met een witte moerbeireep € 8,50 
Pruimencrumble met vanilleroomijs € 7,50 
Koningsrol van duindoorn en rozenbottel met Proseccosorbet en karamelschots € 7,95 
Proeverij van huisgemaakte likeuren met roomijs van koffie en chocolade € 8,95 
Streekkazen met siroop van duindoornbessen en zwaar rogge-notenbrood € 8,95 
Koffie met lekkernijen uit de bakkerij € 6,50 

      
   


