De Grent 16- 18, Noordwijk
T 071 36 154 07 • zeepaardje.rj@gmail.com
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'N GEBAKKEN STEK
Wist u dat 't Zeepaardje al sinds de jaren 50
gasten ontvangt op dit adres?
Was een café vóór de Tweede Wereldoorlog
vooral een plek voor volwassenen, na de Duitse
bezetting ging ook de jeugd steeds meer uit.
Niet alleen Noordwijkse jongeren ontdekten
het nachtleven, ook bezoekers van heinde en
verre. Mede daardoor bloeide Noordwijk in de
jaren 50 uit tot een prachtige badplaats vol uitgaansgelegenheden.
En 't Zeepaardje was erbij! In 1954 vestigde de
bar / bodega zich hier vlak achter de duinen op
De Grent 16 (toen nog Oude Zeeweg 38), in een
voormalige bakkerij.
Dit rustieke gebouw met een rijke geschiedenis vormt sindsdien onafgebroken het trotse
decor voor ons lunchterras / bar / dancing.
Wij hopen dat u op dit adres net zo geniet als
generaties voor ons hebben gedaan.

circlefacebook zeepaardje
circleinstagram tzeepaardjenoordwijk

LUNCH
KAART

GEBAK
• Appelpunt 2,50 (met slagroom +0,50)

SOEPEN
• Ouderwetse tomatensoep 5,50
• Winterse erwtensoep 5,50
met roggebrood en katenspek
(alleen verkrijgbaar in het winterseizoen)

OVENVERSE
BOLLEN

keuze uit meergranen of Italiaanse bol
• Carpaccio 8,50
met Parmezaanse kaas, pijnboompitten,
truffelmayonaise en rucola
• Toscane 6,30
met gesmolten kaas, ham,
tomaat, ui en krulsla
• Warme geitenkaas 6,50
met honing, pijnboompitten en krulsla

SANDWICHES
keuze uit donkerbruine
of witte boterhammen

•Zalm sandwich 7,90
2 geroosterde boterhammen
met gerookte zalm, rode ui, krulsla
en bieslookroomkaas
•Club sandwich 8,50
3 geroosterde boterhammen met bacon,
krulsla, tomaat, ei, gerookte kip
en pesto-mayonaise
•Tuna melt sandwich 7,90
2 geroosterde boterhammen
met huisgemaakte tonijnsalade,
tomaat, rode ui, krulsla en gesmolten kaas

• Gesmolten mozzarella 6,30
met tomaat, pesto en krulsla
• Paradepaardje: Pulled chicken 7,90
met coleslaw en smokey chicken sauce
• Eiersalade 5,90
met bacon en krulsla

LUXE TOSTI’S
• Tosti ham/kaas 4,50
• Tosti Hawaï 5,20
• Tosti ham, kaas, tomaat, ui 5,20

BORREL
GARNITUUR
• Breekbrood met dips 5,50
met aioli, kruidenboter en tapenade
• Nacho’s 5,90
met crème fraîche, gesmolten kaas
en zoete chilisaus
• Bitterballen 5,50
met mosterd (6 stuks)
• Gamba’s in een krokant jasje 5,90
met zoete chilisaus (7 stuks)
• Mini frikandellen 4,50
met Zaanse mayonaise (8 stuks)
• Kipnuggets 5,50
met zoete chilisaus (8 stuks)
• Kaasstengels 6,50
met zoete chilisaus (8 stuks)
• Snackassortiment 12,50
mini frikandellen, kipnuggets,
bitterballen en kaasstengels (16 stuks),
met 3 verschillende sauzen
• Notenmix 2,50
• Olijvenmix 3,50

•Caesar kip sandwich 6,90
2 geroosterde boterhammen met gerookte
kip, mozzarella, Parmezaanse kaas, krulsla
en caesar dressing
• 2 kroketten met brood en mosterd 7,50

= vegetarisch

