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Op onze menukaart staan de gerechten met een * gemarkeerd. Dit betekent dat deze gerechten de volgende 
allergenen kunnen bevatten: 
*Ei 
*Gluten 
*Lupine 

*Melk  
*Mosterd 
*Noten 

*Pinda 
*Schaaldieren  
*Selderij 

*Sesam 
*Soja 
*Sulfiet 

*Vis 
*Weekdieren 

   

Gebak   

Taart van de dag*  €  4,00 
Appeltaartje* € 3,50 
Granenkoek van chocola*  € 3,25 
Muffin ’t Vliegend Hert* € 3,75 
Chocoladebrownie* € 4,00 
‘Flurry’ van aardbeien, magnoliaroom en kruimel*   € 4,00 
Witte notenrots*  € 3,75 
   

Hapjes voor bij de borrel 
(tot 17.00 uur)   
Brood met smeersels; pistou van wildkruiden, tapenade Aan Zee , brandnetelboter met gerookte 

knoflook, crème van aceto, boerenboter met zeezout* € 6,25 
Huisgemaakte droge zeewiermetworst met druivenmost*  € 6,95 
Streekkazen met een duindoornbessensiroop met zwaarrogge-notenbrood* € 8,95 
Gamba’s met zeewierboter, geroosterde Beemsterknoflook en Hollands citroengras* € 8,50 
Mosselen gekookt met berkenwijn en Oosterscheldewier geserveerd met knoflookbrood* € 6,95 
Oostvoorns gedroogd rund met moestuingroenten en crème van aceto* € 7,50 
Zeewierchips met zeesladip* € 4,95 
Groenten uit eigen moestuin* € 6,50 
Assortiment “Aan Zee” - diverse hapjes van onze kaart*  € 17,50 
   

Kleine mensen 

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

Kaas* € 2,00 
Abdijham* € 2,50 
Chocoladevlokken* € 1,75 
Zalmfilet* € 4,50 

Spaghetti met scholfilet en spinazie* € 7,95 
Kinderhamburger met geroosterde aardappeltjes*  € 9,50 
Dagvisje met aardappeltjes, sla en honingtomaatjes* € 9,50 
Scharrelkip met geroosterde aardappeltjes, jus en sla* € 9,50 
   
Aardbeitjes met magnoliaroom en klaproossorbet*  € 5,00 
Chocoladebrownie met vanilleroomijs*  € 5,00 
Tulbandje met Mekkersteeroomijs* € 5,00 
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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 
   

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; pistou van wildkruiden, tapenade Aan Zee, brandnetelboter met gerookte 

knoflook, crème van aceto, boerenboter met zeezout* € 6,25 
   
Tomatensoep met kruiden uit de moestuin* € 6,95 
Vissoep “Aan Zee”* € 8,50 
Currysoep van Westvoorns weidevlees met groene kikkeraubergine* € 6,95 
   
Omelet met Sockeyezalmfilet, honingtomaatjes, zeekraal en basilicum* € 9,75 
Omelet met groene asperges, geitenkazen, Opperdoezer en lamsoren* € 9,50 
   
Zeewierbrood met Sockeyezalmfilet, zilte groenten en geweckte Brielse ui* € 10,95 
Knoflookbrood met roodhoorntjeswier, tuinerwtjes, groene asperges, pistou van wildkruiden en  

scharrelei* € 9,95 
Wit desembrood met gerookte eend, Ouddorps rood (geitenkaas), bosbessen, noten en een  

vlierbessenstroop* € 10,50 
Waldkorn-oerbrood met Oostvoorns gedroogd rund, moestuingroenten en een crème van aceto* € 11,95 
   
Frittata met moestuingroenten, Opperdoezer, Reypenaer en rucola* € 17,50 
Pasta pappardelle met groene asperges, Oosterscheldewieren, zongedroogde tomaat en parrano* € 19,50 
   
Bloedworst met gebakken appel, ui en Mangalitzaspek met Rinse appelstroop en duindoorn* € 9,95 
“Big MAK-burger” van Mekkersteekaas, Assenberg-rund en Knoflookrozemarijnbrood met                              

geroosterde aardappeltjes* € 15,00 
Roodbrand rib eye met geroosterde seizoensaardappels, groene asperges en een tartaarsaus* € 23,95 
   
Scholfilet met Alkmaarse gort, kruidenzwammen, spinazie en een zeewierdaise*  € 22,50 
Pannetje mosselen met berkenwijn, Oosterscheldewieren, wildkruidendip en knoflookbrood* € 18,50 
   
Salade “Mekkerstee” met  geitenkazen, duindoornbesjes, zoete zuurkool en noten* € 10,95 
“Alles uit de Zee”: salade met dagverse producten uit de zee zoals schelpdieren, vis en wier* € 14,95 
Salade Oostvoorns gedroogd rund met moestuingroenten en een crème van aceto* € 13,95 
Salade met dun gesneden “Maas, Rijn en IJsselrund”, Livarspek, pompoenpitten, parrano en een 

 mayonaise van heermoes en citroen* € 12,95 
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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   
Dun gesneden “Maas, Rijn en IJsselrund”, Livarspek, pompoenpitten, parrano en een mayonaise  

van heermoes en citroen*  € 11,50 
Gerookte eendenborst, Ouddorps rood (geitenkaas), bosbessen, noten en een vlierbessenstroop* € 11,95 
Gerookte Sockeyezalm, zilte groenten, geweckte Brielse ui en een vinaigrette van paardenbloem* € 12,50 
Salade gerookte forel met Granny Smith appel, oregano-tomaatjes, lamsoren, zeewiercracker 

en een mayonaise van Hollandse saffraan*                               € 10,95 
Salade van zomerwier, scharrelei, groene asperges en een pistou van wildkruiden* € 9,95 
   

Warme voorgerechten / tussengerechten   
Bloedworst met vers gebakken appeltjes, uien en Mangalitzaspek* € 9,95 
Vissoep “Aan Zee”* € 8,50 
Gamba’s met zeewierboter, geroosterde Beemsterknoflook en Hollands citroengras* € 9,95 
   

Maaltijdsalades   
Salade “Mekkerstee” met  geitenkazen, duindoornbesjes, zoete zuurkool en noten*  € 16,95 
“Alles uit de Zee”: salade met dagverse producten uit de zee zoals schelpdieren, vis en wier* € 21,50 
Dun gesneden “Maas, Rijn en IJsselrund”, Livarspek, pompoenpitten, parrano en een mayonaise 

van heermoes en citroen* € 18,50 
   

Hoofdgerechten   
Roodbrand rib eye met geroosterde seizoensaardappels, groene asperges en een tartaarsaus* € 23,95 
Hoender gemarineerd met zeewier, kikkeraubergine, Opperdoezer en een zevenbladsaus* € 19,50 
“Big Mak” burger van Mekkersteekaas, Assenbergrund en Knoflookrozemarijnbrood met 

geroosterde aardappeltjes* € 17,50 
Scholfilet met Alkmaars gort, kruidenzwammen, spinazie en een zeewierdaise*  € 22,50 
Pannetje mosselen met berkenwijn, Oosterscheldewieren, wildkruidendip en knoflookbrood* € 18,50 
Frittata met moestuingroenten, Opperdoezer, Reypenaer en rucola*  € 17,50 
Pasta pappardelle met groene asperges, Oosterscheldewieren, zongedroogde tomaat en parrano* € 19,50 
   

Nagerechten Al onze ijssoorten worden ambachtelijk bereid door de Chocolate Fall   
Zomerkoninkjes met magnoliaroom en limocello-sorbet* € 8,50 
Mekkersteeroomijs met tokkelroom* € 7,95 
Chocoladebrownie met blauwebessenijs en crème van akkermunt*  € 8,50 
Crème brûlée van rabarber met sorbet van klaproos* € 7,95 
Parfait van vogelkers en duizendknoop, macarons en bosbessen* € 6,95 
Proeverij van huisgemaakte likeuren met roomijs van mokka en chocolade* € 8,95 
Streekkazen met siroop van duindoornbessen en zwaarrogge-notenbrood*   € 8,95 
Koffie met lekkernijen uit de bakkerij* € 6,50 

     


