Hartelijk dank voor uw interesse in Restaurant

Aan Zee!

Graag vertellen wij u kort iets over Restaurant Aan Zee:
Restaurant Aan Zee Oostvoorne is gebouwd met natuurlijke en duurzame materialen. Het gebouw
bestaat uit een restaurantgedeelte, ruim terras, keuken met houtgrill en een opslagruimte.
Er is een buitensportfaciliteit aan de achterzijde (voor iedereen vrij te gebruiken) en op het dak staat een
uitkijktoren. De uitkijktoren is een baken in het landschap; vanaf de parkeerplaats en in de wijde omtrek
duidelijk zichtbaar. Deze toren is eenvoudig te bereiken via een pad dat over het dak van het restaurant
voert, ook voor mindervalide bezoekers. Op het dak vindt u diverse informatiepanelen die u meer
vertellen over de bedrijven op de Maasvlakte en de natuur in de directe omgeving.
Het uitzicht is adembenemend!
Op het dak zijn zonnepanelen en zonneboilers geplaatst en naast het restaurant staan windmolens,
daarmee wordt de benodigde energie uit zonnewarmte en wind gewonnen. Het bedrijf is voorzien van
een lage temperatuur verwarmings- en koelinstallatie die de nodige energie haalt uit de bodem: in de
zomer wordt de warmte afgevoerd naar diepe bodemlagen om in de winter weer te worden gebruikt.
Het afvalwater wordt gezuiverd in een helofytenveld en het hemelwater wordt in de duinen gefilterd,
waardoor er geen rioolaansluiting nodig is. De verlichting wordt geleverd door LED-lampen die gevoed
worden door de wind- en zonne-elektriciteit.

Met dagelijks verse producten serveren wij u gerechten die op ambachtelijke wijze in onze
keuken zijn klaargemaakt. Heerlijke gerechten uit de zee en natuurlijk ook van de Westvoornse
weiderunderen met hun pure smaak!
Bijpassend zijn ook de wijnkeuzes gemaakt. Wij bieden zes wijnen op het wijn-tapsysteem. Deze
kunt u per glas bestellen of wij tappen een fles voor u af. Daarnaast hebben we ook diverse
wijnspecialiteiten.
Op de volgende pagina’s vindt u meer informatie voor feesten en partijen, maar ook voor
zakelijke aangelegenheden heten wij u van harte welkom!
Wilt u meer informatie? Neemt u dan gerust contact met ons op via het volgende telefoonnummer: 0181-489306 of per mail: info@aanzeeoostvoorne.nl
(sales-afdeling HCR ’t Wapen van Marion)
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Feesten & Partijen
Zoekt u een unieke locatie voor een bruiloft of feest? Welkom bij Aan Zee! Dit duurzame restaurant ligt
midden in de duinen en is omringd door de prachtige natuur van Voorne.
Deze accommodatie leent zich perfect voor bruiloften en feesten! Tevens zijn wij een officiële trouwlocatie.
Dus het ontvangst van uw gasten, de trouwceremonie, het diner en een spetterend feest kunnen op één
locatie gehouden worden. U kunt bij Aan Zee terecht met groepen tot maximaal 200 personen voor een
receptie/feestavond.
Verder leent het gebouw en de omgeving zich uitstekend voor een mooie fotoreportage.

Voor elke feestelijke gelegenheid bieden wij mogelijkheden. Van een verjaardag met koffie en lekkernijen uit
de bakkerij tot een knalfeest met een DJ.
Diner tot 100 personen is mogelijk, echter bevelen wij u aan, om bij groepen groter dan 40 à 50 personen, te
kiezen voor een diner in buffetvorm. Buffetten zijn mogelijk vanaf 20 personen.
Bij Aan Zee wordt op hout gekookt en gegrild, dus zonder grote energieverslindende ovens of frituurpannen.
Dit resulteert wel in een langere doorlooptijd voor grotere groepen.
Voor personeelsuitjes, vrijgezellenfeesten of gewoon met vrienden iets sportiefs/actiefs/
creatiefs doen? In de directe omgeving van Aan Zee zijn diverse mogelijkheden.
Rondom het Oostvoornse Meer is een spetterend mountainbikeparcours aangelegd van
± 13.7 km met alle uitdagingen die de sportieve fietser zoekt: heuvels, bossen en natuurlijk spannende
afdalingen.
Bij restaurant Aan Zee bieden wij u diverse sportieve en creatieve arrangementen, inclusief hapjes,
drankjes en/of diners. O.a.:
- Actief kite buggyen op het strand
- Creatief met zand: zandsculpturen maken
- Handboogschieten in competitieverband
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Uw bruiloft op maat
Ieder aanstaand bruidspaar heeft zo zijn eigen wensen qua invulling van de dag, het soort eten en de smaak
wat hapjes betreft. Het spreekt dan eigenlijk ook voor zich dat we, speciaal voor u, een planning kunnen
maken waarin uw wensen zijn verwerkt. Om u een indicatie te geven hebben we een dagplanning gemaakt
met de kosten. Uiteindelijk is het zo dat, wanneer u besluit de dag van uw leven bij ons te vieren, het om u en
uw wensen draait. Ons team zal er voor zorgen dat deze dag onvergetelijk wordt!
Vanzelfsprekend zijn deze arrangementen ook voor andere gelegenheden te boeken
12.00

Ontvangst in het ouderlijk huis. Catering met heerlijke belegde sandwiches, koffie en thee. Om het
geheel aan te kleden plaatsen wij een mooi bloemstuk, in een kleur naar wens, op een sokkel voor de
deur.

14.00

Ontvangst van het bruidspaar en de gasten in Aan Zee met een kopje koffie of thee. Hierbij gaan wij
rond met een plateau vol heerlijke zoete hapjes. Om het wat extra feestelijk te maken kunnen we
binnen diverse ballondeco’s en bloemen plaatsen in de door u gewenste kleur.

14.30

Aanvang trouwceremonie

15.15

Felicitaties voor het bruidspaar

15.30

Feestelijke toost met een heerlijk glaasje bubbels

16.00

Gezellig samenzijn met de directe familie en hechte vrienden. Wij schenken drankjes naar keuze aan
de gasten. Hierbij mag een zout koekje op tafel natuurlijk niet ontbreken.
Er wordt rondgegaan met een ruime keuze aan heerlijke amusehapjes, zodat u en uw gasten al uit
gaan kijken naar het diner.

18.00

Voorbereiden voor het diner. De eventuele menukeuze is tijdens de borrel al opgenomen en
vervolgens gaat u, met uw gasten aan tafel. De menukaartjes en de tafelindeling kunnen als
aandenken aan deze dag door ons verzorgd worden. Tijdens het diner staat er tafelwater op tafel en
zullen wij de gasten voorzien van diverse consumpties. Het diner bestaat uit een voorgerecht, een
hoofdgerecht en een dessert. Ter afsluiting serveren wij een kopje koffie of thee.

20.30

Ontvangst van de avondgasten. Zij worden ontvangen met een glaasje bubbels en een klein zoet
welkomsthapje in diverse smaken. Na de bubbels serveren wij een drankje naar keuze. Wederom
mogen de zoute koekjes niet ontbreken. Tijdens de gehele avond wordt rondgegaan met leuke,
mooie en lekkere hapjes. Hierbij serveren wij diverse drankjes zoals bier, wijn, frisdrank en diverse
sappen.

01.00

Afsluiting van de avond. U, als bruidspaar, vertrekt richting ’t Wapen van Marion voor een
overnachting in de bruidssuite. Daar staat een lekkere, gekoelde fles voor u klaar. Zo kunt u nog
lekker nagenieten van een onvergetelijke dag!
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Ouderlijk huis-arrangement (20 personen) € 450,00
12.00 – 14.00

Dit arrangement is inclusief:
Bloemstuk in een kleur naar uw keuze
Catering koffie/thee
Catering belegde sandwiches

Ceremonie-arrangement (20 personen)
14.00 – 16.00

€ 260,00

Dit arrangement is inclusief:
Ballondecoraties/bloemen in een kleur naar uw keuze
Koffie/thee en zoetigheden
Glas bubbels
(dit bedrag is exclusief kosten voor de ceremonie/gemeente. Op weekdagen zijn deze kosten
ca. € 550,00 en dienen aan de Gemeente Westvoorne te worden voldaan)

Receptie-arrangement
16.00 – 18.00

(20 personen)
€ 350,00
Dit arrangement is inclusief:
Diverse consumpties (bier, fris, wijn, diverse sappen)
Diverse zoute koekjes
Diverse luxe amusehapjes

Diner-arrangement (20 personen)
18.00 – 20.30

€ 800,00
Dit arrangement is inclusief:
Diverse consumpties
(bier, fris, wijn, diverse sappen)
Tafelwater en brood
Menu bestaande uit een voor-, hoofd-,
en nagerecht (2 keuzes per gerecht)
Menukaartjes/tafelindeling

Feestavond-arrangement (100 personen)
20.30 – 01.00

€ 2.950,00

Dit arrangement is inclusief:
Bubbels met zoetigheden
Diverse consumpties
(bier, fris, wijn, diverse sappen)
Zoute koekjes
Diverse leuke, mooie en lekkere hapjes
Wij kunnen ook een dj voor u verzorgen

Let op! Voor besloten feesten/partijen berekenen wij een minimale omzet per dag/avond.
Besloten vanaf 15.00 uur: minimale omzet € 7.000,00 - vanaf 16.30 uur: minimale omzet € 6.000,00 –
vanaf 18.00 uur: minimale omzet € 5.000,00 - vanaf 20.30 uur: minimale omzet € 4.000,00.
Deze omzetten zijn exclusief de externe kosten (bijvoorbeeld dj) en exclusief de kosten gerealiseerd buiten
de genoemde tijdstippen. Wanneer het aantal personen en/of verbruik wijzigt kan de locatiehuur ook
wijzigen/worden toegevoegd. (tot de minimale omzet is bereikt)
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Diverse hapjes (uiteraard zijn er nog vele andere hapjes mogelijk)
(Alleen van toepassing bij feesten en partijen vanaf 20 personen)
Geitenkaaspoffertjes

€ 6,50

6 Stuks hapjes gemengd (3 koud, 3 warm)
Per stuk
Keuze uit:
Geitenkaascrème met honing en truffel
Ossenworst met pan brioche
Makreelcrème met bosui
Bloedworst met appel en duindoornstroop
Courgette, pappardelle en tomatensaus
Mul van de houtgrill met zeekraal

€ 12,00
€ 2,25

6 Stuks luxe gemengd (3 koud, 3 warm)
Per stuk
Keuze uit:
Oestershot
Dun gesneden roodbrand met geschaafde truffel
Cocktail van erwtjes, mint en delfts blauwe kaas
Heksenmix met parrano
Bloemkoolmousse met Sockeyezalm en Mangalitzaspek
Geroosterde eend met honing en knolselderij

€ 15,00
€ 2,95

Canapés, per stuk
Keuze uit:
Assenbergfilet
Tonijntartaar
Gerookte Mangalitzaham
Stellendamse garnalen
Gegrilde entrecote
Boerenbrie met cashew

€ 2,25

Warme hapjes, per stuk
Keuze uit:
Pittig gekruide graanhoenkluifjes
Westvoornse runderballetjes
Kommetje mosselen met dip
Mangalitzaspiesje van de grill
Schaaldierenravioli met bieslookroom
Ratatouille quiche

€ 2,75

Brood op stok met smeersels
Boerenbrood met smeersels
Gesorteerde nootjes
Kaaskoekjes
Luxe zoutjes

€
€
€
€
€

8,50
5,50
2,75
3,00
4,50
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Buffetten
Stamppottenbuffet (alleen in het winterseizoen)
€ 28,50 (vanaf 20 personen)
 Winterse streeksoep






Zuurkoolstamppot
Andijviestamppot
Hete bliksem
Hutspot
Stamppot van zilte groenten

 Ambachtelijke rookworst
 Gehaktballetjes in jus

 Stoofschotel van rund
 Bloedworst met appel, ui en spek
 Kaantjes van het Mangalitzavarken





Stoofperen
Spruitjes
Kropsla met gekookt scharrelei
Zoetzuur

 Griesmeelpudding met duindoornbessen

Westvoorns streekbuffet
€ 37,50 (vanaf 20 personen)
Voorgerechtenbuffet
 Waldkorn oerbrood, knoflookbrood en zeewierbrood
 Boerenboter, knoflookboter, tapenade ‘Aan Zee’ en seizoensdip
 Paviljoener XL (reuze clubsandwich)
 Salade ‘Mekkerstee’ met diverse geitenkazen
 Proeverij van het scharrelvarken
 Dun gesneden MRY-rund
 Hollandse garnalen
 Huis gerookte makreel
 Tomatensoep met groenten en verse kruiden of rijk gevulde vissoep
Hoofdgerechtenbuffet
 Sukadesteak met seizoensaardappeltjes
 Runderstoofschotel van Westvoorns weidevlees
 Gegrilde Mangalitza-schouder, met knoflook en rozemarijn
 Hele zalmfilet
 Zeeschotel; alles wat de zee ons brengt
 Diverse seizoensgroenten
 Botersla
Nagerechtenbuffet
 Tiramisu
 Warme fruitcrumble

 Diverse ijssoorten
 Seizoensfruit

Uit te breiden met: streekkazen € 5,00 en koffie met lekkernijen uit de bakkerij € 7,50
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Buffet “Parnassia”
€ 39,50 (vanaf 20 personen)
Voorgerechtenbuffet
 Knoflookbrood, rozemarijnbrood, zeewierbrood, waldkorn en
wagenwiel
 Gezouten boerenboter, zeewierboter, tapenade ‘Aan Zee’ en
seizoensdip
 Salade Mekkerstee met diverse geitenkazen
 Gedroogd rund met pruimensaus
 Gerookte forel
 Fruits de mer
 Bouillabaise of romige wildkruiden velouté
Hoofdgerechtenbuffet
 Steak van graan gevoerd rund
 Op eikenhout geroosterd varkensbeen, in z’n geheel
geserveerd
 Hele forel van de houtgrill
 Zoetwatergamba’s
 Kelpnoedels met zilte groenten
Nagerechtenbuffet
 Diverse ijssoorten
 Kunstwerk “Aan Zee” met lekkernijen
 Warme crumble van boomgaardfruit
 Trifle
 Huisgeweckt fruit
Uit te breiden met: streekkazen € 5,00 en koffie met lekkernijen uit de bakkerij € 7,50

Grillbuffet Aan Zee
€ 27,95 per persoon (vanaf 20 personen)
Bij mooi weer kunt u op het terras barbecueën, bij minder goed weer zullen de gerechten vooraf worden
bereid en in buffetvorm aan u worden geserveerd
 Maisbrood, knoflook-rozemarijnbrood en
waldkorn
 Boerenboter, zeewierboter en tapenade
‘Aan Zee’
 Streeksalade, komkommersalade,
tomatensalade en pastasalade met zilte
groenten
 Geroosterde aardappeltjes








Boerengrillworst
Scharrelkipsaté
Rundersteak
Runderburger van Voorns weiderund
Gemarineerde varkensprocureur
Knoflookgamba’s

Uit te breiden met: streekkazen € 5,00 en koffie met lekkernijen uit de bakkerij € 7,50
Restaurant Aan Zee – Strandweg 1 – 3233 CW Oostvoorne –  0181- 820990
info@aanzeeoostvoorne.nl – www.aanzeeoostvoorne.nl

Keuzemenu’s
(vanaf 15 personen)
Menu I
à € 26,50
Rijk gevulde vissoep Aan Zee; met wat de zee ons brengt
of
Tomaten-groentesoep met verse kruiden
***
Filet van het scharrelvarken, seizoensgroenten, honingtomaatjes en Voornse piepers
of
Schelvis met kelpnoedels in visbouillon met zilte zeegroenten
***
Panna Cotta van citroen met proseccosorbet
of
Cheesecake met stracciatellaparfait

Menu II
à € 29,50
Makreel, lauwwarm gerookt boven onze houtgrill,
met een salade van oregano-tomaatjes en citroendressing
of
Salade ‘Mekkerstee’ met diverse geitenkazen, duindoornbessen, zoete zuurkool en luxe noten
***
Sukadesteak van roodbrandrund, met truffelpuree en gepofte honingtomaatjes
of
Kabeljauw met spinazie, pasta en schaaldierensaus
***
Brownie, lauwwarm geserveerd met karamelsaus en vanilleroomijs
of
Trifle Aan Zee
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Menu III
à € 36,50
Dun gesneden kalfsrib-eye met truffelkaas, mosterdblad en pompoenpitten
en een dressing van smalle weegbree en knoflook
of
Huisgerookte forel met zeewierchips en salade van kelpnoedels
***
Visbouillon met gamba’s en Hollandse saffraan
of
Romige soep met wilde kruiden en zeekraalcracker
***
Scholfilet met coquille, ravioli en seizoensgroenten
of
Runderlende met goudaardappeltjes, lof en appeltjes
***
Kunstwerk ‘Aan Zee’ gevuld met lekkernijen
of
Crème brûlée met duindoornsorbet

Menu IV
à € 52,50
een heerlijk 5-gangen menu, in overleg samen te stellen

Alle menu’s zijn uit te breiden met:
streekkazen € 5,00, spoom in diverse smaken € 4,50
en koffie met lekkernijen uit de bakkerij € 7,50
Andere menu’s en wensen zijn na overleg ook mogelijk
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Wine & Food (Ontvangst tussen 12.00 en 17.00 uur)
Minimaal 1 dag vooraf reserveren
€ 29,50
Onder het genot van 3 glazen verschillende soorten wijn genieten van bijpassende gerechtjes!
Proeverij van:
Zeewierworst; in eigen keuken gemaakt en gedroogd
Zeekraalcracker
Zeewierchips
Jersey en Hollandse blauwe kaas met pruimensaus
Sockeye zalmfilet

Soep uit de streek van het seizoen
Schelpdiertjes in knoflookroom
Runderlende met geroosterde aardappeltjes
Kelpnoedels met seizoensgroenten
Strawberry tree met huisgemaakte lekkernijen en een glaasje huisgemaakte likeur

Afternoon Tea (Ontvangst tussen 12.00 en 17.00 uur)
Minimaal 1 dag vooraf reserveren
€ 24,50
Zoete en hartige lekkernijen met exclusieve hapjes worden bereid in eigen
keuken! Daarbij presenteren wij een uitgebreid theeplateau met droge en verse
theesoorten.
Zoet:
Strawberry tree gevuld met o.a.:
Chocolade
Seizoensfruit
Huisgemaakte patisserie
Lobbige room
Huisgemaakte confituren in weckpotjes
Hartig:
Zeewierworst
“Aan Zee rolls” met o.a. Sockeyezalm, Mangalitzaham en Mekkersteekaas
Pizzee vega, vlees en vis
Streeksoep met kelpnoedels
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Wisselende menukaart
In de voorgaande informatie vindt u tal van mogelijkheden om, met groepen, (feestelijke) gelegenheden
in restaurant Aan Zee te organiseren. Maar vanzelfsprekend kunt u ook gebruik maken van onze à la carte
mogelijkheden.
In restaurant Aan Zee wordt zoveel mogelijk met streek- en seizoenproducten gewerkt. Dat betekent dat
onze menukaart altijd actueel moet zijn. Om die reden wordt de menukaart circa iedere twee maanden
vernieuwd. Op de volgende pagina’s vindt u de menukaart, zoals deze was bij afgifte van deze
informatiemap.
Onze gerechten kunnen de volgende allergenen bevatten en zijn op de menukaart gekenmerkt met de
volgende letters:
Schaaldieren: a / Noten: b / Pinda’s: c / Mosterd: d / Melk: e / Lupine: f / Gluten: g / Ei: h /
Weekdier: i / Vis: j / Sulfiet: k / Soja: l / Sesam: m / Selderij: n

Wilt u de meest actuele menukaart bekijken?
Ga dan snel naar onze website:
www.aanzeeoostvoorne.nl
In het keuzemenu staan onder het kopje
‘restaurant’ de meest actuele kaarten
vermeld.
Wanneer u toch op de website bent is een klik
op de webcam zeker de moeite waard! Zo
bekijkt u heel eenvoudig de omgeving van
restaurant Aan Zee.
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Binnenlands gedistilleerd:

Warme dranken:
Koffie crème
Espresso
Cappuccino
Latte macchiato
Koffie verkeerd
Thee
Potje thee
Verse munt thee
Potje verse thee
(buikgevoel, natuurlijk zetje)
Warme chocolademelk
Irish coffee (Jameson)
Spanish coffee (Licor 43)
Italian coffee (Ameretto)
French coffee (Grand Marnier)
Scottish coffee (Drambuie)
Jamaica coffee (Tia Maria)
Caffè correto (Grappa)

€
€
€
€
€
€
€
€

2,25
2,25
2,50
2,50
2,50
2,25
3,25
3,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

3,50
2,95
5,75
5,75
5,75
5,75
5,75
5,75
5,75

€
€
€
€
€
€
€
€

2,25
2,50
2,50
2,50
2,50
3,25
2,25
5,00

Van de tap:
Hertog Jan
La Chouffe
Leffe Blond
Leffe Dubbel
Weizener
Wisseltap

€
€
€
€
€
€

2,50
3,75
4,00
4,00
3,50
3,75

Flesjes bier:
Duvel
Corona
Liefmans
Jupiler Malt bier

€
€
€
€

3,50
4,00
3,00
2,75

Frisdranken:
Diverse frisdranken, vanaf
Jus de Pommes tomatensap
Appelaere appelsap
Perelaere perensap
Chocolademelk/Fristi
Verse jus d’orange
Glas melk of karnemelk
Bru 0,75 cl. (met en zonder bubbels)

Bier:

Jonge jenever
Oude jenever
Voorns kruidenbitter
Vieux

€
€
€
€

2,50
2,50
2,50
2,50

€
€
€
€

3,50
3,50
2,50
4,50

€
€
€
€
€
€
€
€
€

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

€
€
€
€
€
€
€

2,75
2,75
5,00
2,75
2,75
2,75
2,75

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

4,00
6,75
4,75
4,50
4,00
4,50
5,25
4,95
4,75
6,95

Buitenlands gedistilleerd:
Bacardi/Vodka/Gin/Bruine Rum
Campari
Jägermeister
Grappa

Likeuren:
Drambuie
Sambuca
Grand Marnier
Amaretto
Licor 43
Cointreau
Tia Maria
D.O.M. Bénédictine
Baileys

PSV:
Witte Port
Rode Port
Rode Port Graham’s 10 jaar oud
Martini wit
Martini rood
Sherry medium
Sherry droog

Whiskey/Cognac:
Jameson
Glenmorangie, 10 jaar oud
Glennfidich, 12 jaar oud
Black Label, 12 jaar oud
Ballantine’s
Courvoisier VS
Remy Martin VSOP
Armagnac VSOP
Calvados VSOP
Marquis XO
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Wijn van het vat
Wij hebben een wijntapsysteem met diverse soorten wijn; rood, wit en rosé. De wijnen van het wijntapsysteem
worden centraal in Nederland uit speciale containers afgetapt in fusten en vanuit deze fusten schenken wij u de
wijnen. Duurzaam en zeer lekker! We schenken de volgende wijnen uit het wijntapsysteem:
Per glas
Per fles

€ 3,50
€ 18,50

Rosé wijn
Valencia Rosado
Deze Spaanse rosé is gemaakt van de bobal druif. Geurt aantrekkelijk naar rood fruit en bloemen (viooltjes). Zeer
geschikt als drink- en maaltijdwijn.
Vino de la Tierra de Castilla
Gemaakt op de basis van de karaktervolle tempranillo, een blauwe druif met een dikke schil, die behoort tot de
meest nobele druivenrassen. Het is een druif die weinig zuur en zoet aan de wijn meegeeft. Deze druif wordt
meestal voor rode wijn gebruikt, maar in dit geval voor een aangename, frisse rosé met een vriendelijk karakter.

Droge witte wijn:
Sonhoek / Chardonnay
Deze Zuid-Afrikaanse Chardonnay laat zich makkelijk en prettig drinken. Het bouquet is uitgesproken fruitig met
nuances van appel, perzik en grapefruit. De smaak is sappig en fris droog met opnieuw veel fruit.
Airén / Sauvignon Blanc
De Airéndruif is in Nederland tamelijk onbekend. In Spanje, in de regio La Mancha, is het de meest voorkomende
druivensoort. Maar de laatste tijd wordt de druif vaak geassembleerd met de sauvignonblanc die samen met de
stroeve en oxidatie gevoelige airén druif een heerlijke rijpe en fruitige wijn met een mooie lichtgele kleur geeft.

Zoete witte wijn
Moscato Zuid-Afrika
Een lichtzoete wijn met een aroma van ananas, rijpe meloen en een knisperende afdronk. Vol, rijp en zwoel van
smaak.

Rode wijn
Grenache-Syrah
Een Franse, stevige, sappige wijn met een aroma van rood fruit en een vriendelijk karakter.

Merlot, Pavillac
Merlot is een onweerstaanbare charmeur: vol, soepel en lekker fruitig. Het aroma doet denken aan rijpe pruimen
en bessen.
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Wijnspecialiteiten

Per fles verkrijgbaar

Champagne
Jacquart Mosaïque Brut
50% Chardonnay, 35% Pinot Noir, 15% Petit Meunier. De meest geschonken Champagne in de Franse
horeca. Sprankelend van kleur met een fijne mousse.

€ 39,50

Wit
Mozaiek Riesling Johanitter
Frisse witte wijn met een typische Riesling smaak uit onze eigen regio. Deze wijn wordt geproduceerd
en gebotteld op Voorne-Putten.

€ 18,50

Heim Impérial Gewurztraminer
Een wijn uit de Elzas met een mooie goudgele kleur. In de geur veel rijp en tropisch fruit. De smaak is
uitgesproken met invloeden van rozenblaadjes en lychees.

€ 24,50

Pinot Grigio Riserva Castel Firmian
Een Italiaanse wijn; Zuid-Tirol – app. Trentino. Een complexe geur van rijp fruit (peer en witte perzik),
kamille en hout. De smaak is kruidig, vol en rijp. De invloeden van het hout en het rijpe fruit zijn goed
in balans. Een zeer complete wijn met een goudgele kleur.

€ 24,50

Chablis 1er Cru La Chablisienne Mont de Milieu
Deze wijn van de Chardonnaydruif komt uit de Bourgogne – app. Chablis 1er Cru. De kleur is licht, strogeel
met een kristalheldere schittering. In de geur een combinatie van toast en een beetje peper. In de smaak
komen deze invloeden terug in combinatie met fris citrusfruit. De wijn is rijp en mooi ontwikkeld, maar
zal pas na vele jaren zijn volle rijkdom showen.

€ 32,50

Pouilly Fumé, Pabiot
€ 24,50
Pouilly-Fumé is de onbetwiste sterappellation van de Loirestreek. Bloemetjes, kruisbessen en aangenaam droog.
Meursault Seigneurs de Bligny
100% Chardonnay. Meursault, een van 's werelds beste witte wijnen! Pittig, droog, nootachtig en zacht,
met een lange, gestructureerde afdronk.

€ 42,50

Rood
Mozaiek Cuvee Cabernet
Donker, paarsrode, volle, tanninerijke wijn van diverse nieuwe schimmelresistente Cabernetrassen.
Mooie stevige wijn welke is geproduceerd en gebotteld op Voorne-Putten

€ 18,50

Saint-Émilion Grand Cru, Chateau Piney
55% Merlot, aangevuld met Cabernet Sauvignon en Cabernet Franc. Deze wijn heeft een kruidige smaak,
is soepel, elegant en uitstekend in balans.

€ 27,50

Châteauneuf du Pape, Yann Mousset
70% Grenache, 25% Syrah en 5% Cinsault. Dieprode kleur met een evenwichtig bouquet, dat aan viooltjes
en rozemarijn doet denken. Krachtige smaak, mondvullend met een karakteristiek kruidige afdronk.

€ 29,50
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Nuits-Saint-Georges, ChateauBligny
100% Pinot Noir. Volbloed Bourgogne. Intense neus met bloemen (viooltjes), rood fruit (kers, aardbei
en zwarte bes), tabak, leer en truffel. Vlezig en vol, zeer veel kracht en een goede tannine structuur.
Lange en complexe afdronk.

€ 37,50

Fleurie – Domaine Jacky Piret Granits des Moriers
€ 27,50
Uit de Beaujolais (app. Fleurie) van de druif Gamay. Deze wijn heeft een intense, robijnrode kleur. In de neus
fruit zoals rode bessen, cassis en frambozen, maar ook een zekere aardsheid en mineraliteit. Volle aanzet,
zachte tanninestructuur en rijpe zuren. Een complexe smaak met elementen van kersen en frambozen en
een lichte kruidigheid.
Faustino 1 Gran Reserva 2004
€ 34,50
Een mooie wijn uit de Spaanse Rioja van de druiven Tempranillo (85%), Graciano en Mazuelo. Robijnrood
van kleur met de typische oranje gloed van een reserva-wijn. De geur is intens, warm en complex, nuances
van specerij, vanille, leer en rijp fruit. In de smaak is hij krachtig en verfijnd, elegant en een mooie smaakontwikkeling. De wijn rijpte ruim 2 jaar in vaten van Frans en Amerikaans eikenhout en 3 jaar op fles. Deze
schitterende Faustino 1 is nog steeds hét fenomeen in de Spaanse wijnwereld.
Pomerol Château La Rose Montviel Pomerol
€ 42,50
Afkomstig uit de Bordeaux, Pomerol van de Merlot en Cabernet Frank. Deze “tweede wijn” van het
beroemde Château Montviel is intens donker van kleur. In de expressieve neus vindt men naast rijp, donker
fruit ook tonen van tabak, drop, steranijs en zoethout. De aanzet is zwoel en intens. De smaak is een
uitmuntende balans tussen tannines, zuren en soepel rijp fruit. De ideale Pomerol!

Dessertwijnen
Muscat de Frontignan, Passeur de Soleil
100% Muscat à petit grain. Goudgele kleur, in de geur rijp en gedroogd fruit, citrusvruchten, peer en
honing. In de smaak zeer rijk, complex en evenwichtig.

€ 4,75

Lustau, East Indian Solera Sherry
Een gerijpte Oloroso, rijke en pittige sherry, en een gerijpte Pedro Ximénez. Zoete en rijke wijn die
herinneringen oproept aan rozijnen en crème brulée.

€ 4,75

Mousserende wijnen (Per glas verkrijgbaar)
Prosecco
Cerdon

€ 3,95
€ 4,25
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Gebak
Appeltaartje
Notenrots
Latte-macchiato-patisserie
Hazelnoottoffeecake
Mandarijnkwarktaart
Chocoladekoek
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€
€
€
€
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Hapjes voor bij de borrel
(tot 17.00 uur)
Brood met smeersels; boerenboter, zeewiertapenade, boter van zee-eik en jeneverbes,
tomatenchutney met dropplant en den, zeewierpiccalilly met brandnetel
Zeewierworst met druivenmostmosterd
Hertenham met kweeperencompôte met hibiscus, zoethout, gekarameliseerde zuurkool en
pikante olifantsluis
Gerookte meerval met tomatenchutney met dropplant en den, koolblaadjes en zeesla
Gehaktballetjes met saus van Brielse tomaten
Groentechips met duindoornmosterd
Zeewierchips met zeewierpiccalilly
Streekkazen met duindoornbessen, druivenmostmosterd en zwaar rogge-notenbrood
Assortiment “Aan Zee” - diverse hapjes van onze kaart

Charcuterie “Aan Zee” met o.a. streekkazen, zoetzuur en 2 soorten vlees

€ 17,50

Kleine mensen
Alleen voor kinderen (de gehele dag)
Tomaat-basilicumtoast met ham en kaas
Bietensoep
Erwtensoep
Wit bolletje met:
Kaas
Abdijham
Chocoladevlokken
Pindakaas
Spaghetti met tomatensaus en runderballetjes
Kinderhamburger met aardappeltjes
Dagvisje met seizoensgroenten en aardappelpuree
Stoofvlees met aardappeltjes en groenten
Chocoladebavarois met vanilleroomijs
Mandarijnenkwarktaart met speculaasroomijs
Carrousel van huisgemaakte ijssoorten
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Lunchkaart tot 17.00 uur
Verrassingslunchmenu 2- / 3- / 4-gangen

€ 20,50 / € 24,50 / € 28,50

Laat u verrassen door onze keukenbrigade! Vraag onze chef voor evt. allergenen
Brood met smeersels; boerenboter, zeewiertapenade, boter van zee-eik en jeneverbes,
tomatenchutney met dropplant en den, zeewierpiccalilly met brandnetel

egn

€

6,50

Velouté van kreeft met gamba en citroenmelisse
Voornse erwtensoep met Rockanjese worst en Livarspek, waldkornbrood en
druivenmostmosterd
Soep van gele oerbiet met geroosterde tuinbonen en pikante rode kool

aegn

€

8,50

dgn
n

€
€

8,50
7,50

Omelet met paddenstoelen, remeker, wortelgroenten en salie
Omelet met gerookte zalm, zeewierspaghetti, tomaatjes en ananasmunt

eghn
eghjn

€
€

9,75
9,75

ghn

€ 13,00

degn

€ 11,00

deghn

€ 11,00

ghjn

€ 13,00

Pasta paddenstoelen met truffel, codium, bijvoet en geitenkaas met Italiaanse kruiden
The Dutch Weedburger met groentechips en romige Weed Sauce verrijkt met zeesla

eghn
ghn

€ 19,00
€ 17,00

Bloedworst met gebakken appel, ui en Livarspek met Rinse appelstroop en duindoorn
Rundersukade gestoofd met hibiscus en engelwortel, truffelgort, paddenstoelen en
bloemkoolsoorten
Kalfsrib-eye van de houtgrill met wildkruidenaardappeltjes, crème van vergeten groenten
en saus van zee-eik en knoflook
Aan Zee burger met flaquette van roggebrood en lijnzaad, Jerseykaas van de Mekkerstee,
goudaardappeltjes, Voornse ui en Livarspek

eg

€ 10,00

egn

€ 22,00

en

€ 24,00

degh

€ 17,00

Heilbotfilet met puree van bosui en zandkool, flower sprout en kreeftensaus
Dorade van de grill met ravioli van spinazie en ricotta, seizoengroenten, saus van zeesla
en citroenalsem

ehj

€ 22,00

egjn

€ 19,00

Salade gerookte meerval, tomatenchutney met dropplant en den, koolblaadjes en zeesla
Salade “Mekkerstee” met geitenkazen, duindoornbesjes, zoete zuurkool en noten
Salade gerookte hertenham met kweeperencompôte, hibiscus, zoethout, gekarameliseerde
zuurkool en pikante olifantsluis
Salade gedroogd rund met huisgemaakt zoetzuur, wildkruidenkaas, geroosterde tuinboontjes
met dressing van salie en roodhoorntjeswier

jn
bden

€ 14,00
€ 12,00

n

€ 14,00

dehn

€ 15,00

Waldkorn-oerbrood met gerookte hertenham, kweeperencompôte met hibiscus, zoethout,
gekarameliseerde zuurkool en pikante olifantsluis
Vikingbrood met gemarineerd wroetvarken, paddenstoelen, zeewierpiccalily, specerij
van hondsroos, salie en Madame-Jeanette
Zuurdesem met jonge Mekkerstee-kaas, zoetzuur, vergeten groentechips en
duindoornmosterd
Maisbrood met gerookte meerval, tomatenchutney met dropplant en den, paarse
koolblaadjes en zeesla

Tip: de desserts vermeld op de dinerkaart, kunnen ook tijdens lunchtijd worden besteld
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Dinerkaart vanaf 17.00 uur
Verrassingsmenu 3- / 4- / 5-gangen

€ 32, 50 / € 38,50 / € 43,00

Laat u verrassen door onze keukenbrigade! Vraag onze chef voor evt. allergenen

Voorgerechten
Salade “Mekkerstee” met geitenkazen, duindoornbesjes, zoete zuurkool en noten
Hertenham met kweeperencompôte, hibiscus, zoethout, gekarameliseerde zuurkool
en pikante olifantsluis
Gerookte meerval, tomatenchutney met dropplant en den, koolblaadjes en zeesla
Gedroogd rund met huisgemaakt zoetzuur, wildkruidenkaas, geroosterde tuinboontjes en
dressing van salie en roodhoorntjeswier
Salade zoetzuur met zeewier, groentechips, wildkruiden en kelpnoedels
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€ 10,00
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€ 13,00
€ 13,00
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€ 22,00
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€ 24,00
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€ 17,00
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€ 24,00

Heilbotfilet met puree van bosui en zandkool, flowersprout en kreeftensaus
Dorade van de grill met ravioli van spinazie en ricotta, seizoengroenten, saus van zeesla
en citroenalsem

ehj

€ 22,00

egjn

€ 19,00

The Dutch Weedburger met groentechips en romige Weed Sauce verrijkt met zeesla
Pasta paddenstoelen met truffel, codium, bijvoet en geitenkaas met Italiaanse kruiden

ghn
eghn

€ 17,00
€ 19,00

egh
egh
egh
egh
begh
bdeg
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€ 8,50
€ 8,00
€ 8,00
€ 9,00
€ 9,00
€ 10,00
€ 7,50

Warme voorgerechten / tussengerechten
Bloedworst met gebakken appel, ui en Livarspek met Rinse appelstroop en duindoorn
Velouté van kreeft met gamba en citroenmelisse
Soep van gele oerbiet met geroosterde tuinbonen en pikante rode kool

Hoofdgerechten
Rundersukade gestoofd met hibiscus en engelwortel, truffelparelgort, paddenstoelen en
paarse bloemkool
Kalfsribeye van de houtgrill met wildkruidenaardappeltjes, crème van vergeten groenten
en saus van zee-eik en knoflook
Aan Zee burger met flaquette van roggebrood en lijnzaad, Jerseykaas van de Mekkerstee,
goudaardappeltjes, Voornse ui en Livarspek
Eendenborst met stamppot van zuurkool en hondsdraf met gekonfijte eendenbout,
stoofappel en jus van shiitake en frambozenblad

Nagerechten

Al onze ijssoorten zijn huisgemaakt
Latte-machiato-patisserie met koffietruffel en zeewier-karamelroomijs
Kweeperengalette met sabayon van duindoornlikeur en speculaasroomijs
Carrousel van huisgemaakt ijs
Bavarois van chocola en dropplant, lavendelkruimel en bietensorbet
Proeverij van huisgemaakte likeuren met vanilleroomijs met magnolia
Streekkazen met duindoornbessen, druivenmostmosterd en zwaar rogge-notenbrood
Koffie met lekkernijen uit de bakkerij
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