Boerenlandbrood wit of bruin:

Stevige trek

Carpaccio dungesneden ossenhaas,
Parmezaanse kaas, pijnboompitjes, kappertjes,
rode ui, pestomayo & balsamico siroop

€ 11,50

Fish’n Chips met dille-limoenmayo,
saladegarnituur& frites

€ 17,50

Tonijn met kappertjes & rode ui

€ 8,25

Calamaris met chili-gemberdip,
saladegarnituur & frites

€ 18,50

Zalm gerookte zalm & dille-limoenmayo

€ 10,25

€ 18,00

Kaas 'old Amsterdam' of jonge kaas

€ 5,50

Strammer Max

€ 9,00

Kipsaté met kroepoek, atjar,
saladegarnituur & frites
Spare Ribs met saladegarnituur
& frites
Kaasfondue met saladegarnituur &
brood om te dippen

Zilte interpretatie van de 'Duitse’ uitsmijter

Garnalenkroketten twee stuks met citroen

€ 12,00

€ 21,50
€ 17,50

& dille-limoenmayo

Kalfskroketten twee stuks met mosterd

€ 8,50

Groentekroketten twee stuks met mosterd

€ 9,00

Tosti ham/kaas of kaas

€ 4,50

Pomodorisoep stevige Italiaanse tomatensoep € 7,00
Zilte soep wisselende soep

Bijgerechten
Extra frites
Mandje boerenlandbrood & Chef’s dip
Gemengde salade

€ 3,50
€ 5,50
€ 4,25

€ 7,00
Voor de kinderen t/m 12 jaar

Geitenkaas salade gefrituurd geitenkaasje met € 14,75
gemengde noten, dadels, honing & French dressing

Zilt aan Zee gerookte zalm, rivierkreeftjes
& dille-limoenmayo dressing

€ 16,75

Zilte hapjes
Calamaris met chili-gemberdip

€ 11,25

Garnalen mini-kroketjes 3 kroketjes

€ 8,25

€ 7,50

Nagerechten
Dame Blanche vanille ijs met warme

€ 8,50

chocoladesaus & amandelschaafsel

met citroen & dille-limoenmayo

Charcuterie serranoham, fuet, Manchego

Frites, appelmoes en keuze uit:
- Vissticks
- Bitterballen
- Kipnuggets
- Frikadel
- Kaasstengels

€ 17,50

& Taggische olijven

Bittergarnituur mix van diverse snacks
- klein 16 hapjes

€ 15,00

- groot 20 hapjes & olijven

€ 18,50

Bitterballen 7 stuks

€ 7,00

Kaasstengels 7 stuks

€ 7,00

Kipnuggets 7 stuks

€ 7,00

Loempia's 7 stuks

€ 7,00

Olijven

€ 5,25

Nacho's met chilisaus

€ 4,50

Appeltaart naar grootmoeders recept

€ 4,25

+ slagroom

€ 0,50

Triosorbet ijstaartje van mango,
citroen en framboos

€ 8,00

Ben & Jerry’s

€ 5,50

- Chocolat fudge brownie
- Cookie dough
- Strawberry cheesecake
Heeft u allergieën? Meld 't ons! Wij helpen u graag & zijn op
de hoogte van de nieuwe allergenen wetgeving.

Borrel, Feestje, FamilieDiner,
Trouwen aan Zee, BedrijfsEvent?
Wij hebben verschillende arrangementen
op maat & helpen u graag.

Vraag naar onze arrangementen map of kijk voor meer informatie op www.ziltaanzee.nl
Wij zijn in het bezit van :
Like ons op
TM

Invalide toilet

Kinderstoelen & wij zijn kidsproof

Wi-Fi Internet

Welkom levensgenieter!
Want nu u hier bent, houdt in dat u waarschijnlijk even
een frisse neus wilt halen op het mooie brede
IJmuiderstrand en natuurlijk omdat u zin heeft in
bijvoorbeeld een lekkere warme Chocomel…
Onze menukaart is in de winterperiode gericht op onze
bekende lunch & diner gerechten. Wij proberen in de
maanden oktober t/m februari, zoveel mogelijk open
te zijn, echter bij extreem weer, met veel storm en
regen zijn wij helaas genoodzaakt, om soms ons
restaurant, eerder of bepaalde dagen helemaal te
sluiten. Op Vrijdag, Zaterdag en Zondag zijn wij
sowieso altijd geopend!
Toen eigenaar Fred van Beusekom in het voorjaar van
2008, Zilt aan Zee over nam, dacht hij dat hij wel
bekend was met het runnen van een horecagelegenheid. Fred heeft diverse gerenommeerde
zaken op de kaart gezet zoals o.a. Van Es in IJmuiden,
Albatros in Zandvoort en Grand Café Fortuyn in
Haarlem, maar zijn verwachtingen en die van ons zijn
toch regelmatig overtroffen door de bizar drukke
stranddagen, de onverwachtse gebeurtenissen, de
positieve reacties & natuurlijk het klussen aan ons
“ouwe pandje”… Vegen, scheppen, lappen, poetsen,
stofferen, sjouwen & schilderen. De hilarische, maar
ook de chaotische- en emotionele momenten met het
personeel: Wat begin je zonder de kracht van een leuk
stel jongens en meiden om je heen die hun hand niet
omdraaien voor lange werkdagen, vaak onder hoge
werkdruk… Wij zeggen wel eens; “ Laat ze een reallife
soap van ons maken, dan zien de mensen nog eens
energieke televisie!”
Buiten onze individuele gasten om, hebben wij onze
handen vol aan bedrijfsfeesten, groot & klein. Een
25 jarig jubileum is natuurlijk leuker als de werkgever
een gezellige borrel op het strand bij ons organiseert,
maar ook de grote Nederlandse ondernemingen
weten Zilt aan Zee te vinden.
Veel van de events die bij ons georganiseerd worden,
komen voort uit samenwerking met diverse outdoor
bedrijven zoals o.a.: Expert in Actie.
Naast bedrijfsevenementen vinden wij veel
voldoening in het organiseren van familieaangelegenheden.... Zo weten wij dat men na een
uitvaart het strand als een fijne afsluiting van de dag
ziet, of zoals tegenwoordig steeds vaker wordt gedaan,
een babyborrel, beschuit met muisjes & een feestelijk
glas bubbels.

Trouwen op het strand!
Wij hebben met veel liefde de afgelopen jaren mooie
huwelijken mogen organiseren... 2 enthousiaste
verliefde mensen nemen contact op met Zilt aan Zee,
kan er bij jullie ook getrouwd worden is vaak de eerste
vraag. Jazeker!
Wij zijn een officiële trouwlocatie binnen de gemeente
Velsen. De eerste afspraak volgt en als een bruidspaar
bij ons langskomt is dit vaak hun vuurdoop in de “ik ga
trouwen weetjes…“ Komen jullie romantisch de
heuvel overlopen of stopt de bolide voor onze deur,
waar alle familie & vrienden jullie feestelijk
verwelkomen? Willen jullie een intieme ceremonie? Of
groots met alle gasten erbij? De good-old receptie
wordt gelijk gerestyled naar een “huwelijksborrel”. Een
rustig diner of een gezellige BBQ op ons terras, een
spetterend feest tot in de late uurtjes of meer de
nadruk op: neem de kids mee want er is een nanny
aanwezig! Als finishing touch, verse bloemen &
feestelijke ballonnen... ...
Laat de kurken maar knallen!
Het leek wel alle dagen Zondag.
Wat een zomer! Het stopte maar niet, het prachtige
weer. Wat heeft iedereen genoten van het strand dit
jaar. Het was voor ons echt alle zeilen bij, niet
verslappen en scherp blijven. Maar ondertussen zijn
we ook druk geweest met iets heel anders, want we
barsten uit onze voegen!
Het wordt tijd voor een uitbreiding van onze keuken en
restaurant. Zo kunnen wij inspringen op de vraag naar
een besloten ruimte voor b.v. een bedrijfspresentatie
of feest.
We gaan komende winter deze uitbreiding realiseren
en hopelijk in het voorjaar, is dan alles klaar voor een
nieuw seizoen!
Op naar 2019!

Vraag naar onze arrangementen map of kijk voor meer informatie op www.ziltaanzee.nl
Wij zijn in het bezit van :
Like ons op
TM

www.ziltaanzee.nl

Invalide toilet

Kinderstoelen & wij zijn kidsproof

Wi-Fi Internet

