Gekkegeitje

Diverse soorten sla met nootjes, 
geitenkaas, honing en dadels

Carpaccio Klein Zwitserland

Onze hangende spiesen
€ 9,50

Champignons provencale

Gesmoorde champs met knoflook, ui,
tomaat en stokbrood

Gamba’s

Op Spaanse wijze, zoet en pittig gekruid,
met paprika en ui

Escargots

Gemarineerde slakken met prei en kaas
gegratineerd. Geserveerd met stokbrood

Soepen

Tomatensoep

€ 9,90

€ 9,90

Gegratineerd met kaas

Vissoep

€ 15,00

Saté (van de haas)

€ 16,90

Gewoon de lekkerste!

€ 9,90

€ 9,50

€ 5,90

Shaslick

€ 17,90

Varkenshaas Pikant

Neptunes

€ 17,90

Spies met diverse soorten visfilet, zonder graatjes

Zalmfilet

€ 19,80

Hawaii

€ 16,80

Hollandse Varkenshaas

Zalba

€ 21,90

Tournedos au poivre

€ 24,50

Duivelse saté

€ 21,50

Tournedos gratiné

€ 24,50

Spies met zalm, gamba’s en spek
Spies met als saté gemarineerde
zeeduivelfilet, satésaus en kroepoek

Superbiefstuk met pepersaus
Biefstuk van de haas, gegratineerd
met gerookte zalm en belegen kaas
Biefstuk van de haas met grove mosterd
en omwikkeld met katenspek

€ 17,90

€ 17,50

Een typisch Zwitsers gerecht met
varkenshaas, champignons, uien en room

Kaas Fondue

€ 18,50

Op Zwitserse wijze bereidt,
met stokbrood en groenten knabbels

Groententuintje

Kabeljauw

€ 21,90

In de oven gegaard met zachte Noilly-Prat saus

Diverse seizoensgroenten
met bladerdeeg en brie

Scholfilet

€ 19,50

Heksenpotje

Krokant gebakken in de echte boter,
met remouladesaus

Rosé gegrilde varkenshaas naturel

Tournedos bacon

Zuricher Gesnetzeltes

In de oven gegaard met prei en witte wijnsaus

€ 17,50

Spies met zoet en pittig gekruide gamba’s

Op Oma’s wijze bereidt,
gestoofd in witte wijnsaus

€ 18,40

Spare ribs

Spanje

€ 16,80

Kalfslever

Met gebakken spek en uien,
wordt rosé gesauteerd

Lamskroon

Rosé gegrild, met honing, thijm
en knoflook gekruid

Eendeborst

Ossenhaas met ui, paprika en katenspek,
in een pittige rode wijnsaus

Geiten

€ 18,50

Champignon

€ 18,50

Jäeger

€ 18,50

Zigeuner

€ 18,50

Holsteiner

€ 18,50

Lutzerner

€ 18,50

Klein Zwitserland

€ 18,50

Romige champignonsaus
Espagnole saus, een demi glace met
champignon, ui en paprika

Tomaat-chilisaus met ui, paprika en champignons
Met 2 gebakken spiegeleieren

Met pesto en tomaat, gegratineerd met kaas
Champignons, paprika, ui en spek

Deze reuze schnitzels zijn maar liefst 300 gram!

€ 24,50

Een combinatie van biefstukje, shaslick,
kipfilet, spare ribs, filetlapje en braadworst

Een malse canette met een jus van
rode port en cranberry

€ 21,90

€ 16,75

Mixed grill “Klein Zwitserland” € 21,90

Stoofpotjes

Tongstrelend visje,
met heerlijke warme mosterdsaus

Gevuld met sambal en prei,
omwikkeld met katenspek

€ 18,75

Grillig de beste!
Heerlijk mals vlees, op aparte wijze gemarineerd
en gekruid, met knoflooksaus

Vispotje

€ 16,40

€ 18,40

€ 16,80

Rijk gevuld op basis van kreeftenfond

Tilapiafilet

Spicey Chicky

Zwitserse Schnitzels
Geitenkaas, dadels, honing en spek

Spies met scharrelkip, spek, ui en paprika

€ 5,90

Visjes

Gegratineerd met brie en geserveerd
met een grove mosterd-mayosausje

€ 18,75

Kipslick

Spies met kip, ananas en courgette

€ 4,80

Varkenshaas France

Kipfilet, gevuld met ajvar en paprika, in de oven
gegratineerd met parmezaanse kaas,
met hete ina-saus

Spies met varkenshaas, spek, ui en paprika

Pittig met parmezaan en croutons

Uiensoep

Kipsaté

Spies met lekker gekruide kippenborst

Huisgemaakt van ossenhaas, ingerold
met gerookte zalm, pesto en Old Amsterdam
(ook verkrijgbaar zonder zalm)

Hoofdgerechten

€ 19,90

€ 22,50

€ 21,50

Extra bij te bestellen

Voorgerechten

Pepersaus

€ 2,90

Gebakken champignons

€ 3,60

Champignonsaus

€ 2,90

Rode wijnsaus

€ 2,90

Stroganoffsaus

€ 4,50

Stokbrood kruidenboter € 3,50
Mayonaise

€ 1,00

Salade

€ 2,50

Bourgondische 1e ronde

€ 7,50

Stokbrood met tapenade, aioli,
olijven, rauwe ham en kruidenboter

Al onze hoofdgerechten worden
geserveerd met gebakken aardappeltjes,
salade en een glimlach...

Allergenen?

Vraag bij de bediening meer informatie

Wijk aan Zee
Wijk aan Zee is een kleine gezellige badplaats
waar het hele jaar door vele evenementen
georganiseerd worden.
Aan het begin van het jaar is het jaarlijkse Tata
Steel Chess Tournament, het grootste schaaktoernooi ter wereld. Het hele jaar door kunt u het
rondje Wijk aan Zee wandelen, een rondje van
van 5,5 km, ongeveer 1,5 uur wandelen, door het
landschap om de badplaats heen, biedt een
bijzondere kijk op het verleden van het kustdorp.
Rond Hemelvaartsdag vindt altijd het Meifestival
plaats op de dorpsweide. Het meifestival is de
opening van het zomerseizoen, 5 dagen kermis,
livemuziek en vele activiteiten.
Voor de kunstliefhebbers is er Een Zee van Staal,
een beeldententoonstelling in het duin met
uitzicht op Tata Steel.
Wijk aan Zee ligt direct naast de Noordpier van
IJmuiden en heeft hierdoor een breed strand met
veel gezellige strandpaviljoens. De golfslag is door
de pier bijzonder, waardoor het een aantrekkelijke
plek is voor surfers. Het brede strand geeft verder
mogelijkheden voor strandzeilen, kiten, skyting
en speedgliding.
Aan de noordkant wordt Wijk aan Zee begrensd
door de duinen van het waterwingebied. Fiets- en
wandelpaden voeren u met diverse routes door de
duinen naar Heemskerk, Castricum en Egmond.
Als u rust zoekt is dit een ideaal gebied om deze
te vinden.
In Beverwijk is nog De Bazaar, waar u in het
weekend lekker kunt struinen tussen de vele
kraampjes.
Ik wens u een plezierige en smakelijke avond!
Ina van Rijswijk - Eelman

Menukaart

