
Zuiderhaven 1  •  8861 CJ Harlingen  •  0517 - 412 536  •  receptie@hotelzeezicht.nl  •  www.hotelzeezicht.nl

MENUKAART

Zeezicht heeft een groot assortiment 
wijnen, die zorgvuldig zijn uitgekozen 
door Kwast Wijnkopers te Nieuw 
Vennep. Naast de keuze uit de wijnen 
op de kaart kunnen liefhebbers ook 
genieten van een bijzondere ervaring 
het "wijnplankje". Wij serveren u een 
plank vol lekkere hapjes en u mag zelf 
2 glazen wijn kiezen uit ons assorti-
ment van huiswijnen.

Ook onze bierkaart wordt steeds uitge-
breider. We merken dat er veel vraag is 
naar speciale bieren. Voor de bier 
liefhebbers hebben wij ons "bierplank-
je". Wij serveren u een plank vol lekkere 
hapjes en u mag zelf 2 biertjes uit het 
gehele assortiment kiezen.

Wist u dat Hotel Cafe Restaurant Zeezicht 
2 vergaderzalen heeft? De een met 
een zakelijk karakter en de andere met 
een huiselijke sfeer. Wij verzorgen 
voor groepen van 5 tot 30 personen 
speciale vergaderarrangementen incl. 
koffie, thee, water, frisdranken, lunch, 
snack en diner. De arrangementen 
variëren vanaf 4 uur tot 48 uur en 
kunnen langer geboekt worden. Onze 
vergaderzaal is  uitgerust met een 
beamer, scherm (draadloze en Wi-Fi 
connectie) en flip-over. De zalen zijn 
natuurlijk ook voor een paar uurtjes te 
huur zonder arrangement. Kijkt u op 
onze website www.hotelzeezicht.nl 
voor de prijzen van de arragamenten 
en verdere info.

Logis Hotel Zeezicht, uniek gesitueerd  
aan de Oude Binnenhaven in hartje 
Harlingen, is gevestigd in het opvallen-
de monumentale pand "het Zeekasteel" 
van Harlingen. Harlingen: een van de 
Friese elfsteden en de enige Friese 
Havenstad, is verbonden met een van 
de grootste beschermde, in de lijst van 
werelderfgoed opgenomen natuurge-
bieden van West-Europa: de Wadden-
zee. De historische gevels, bijzondere 
winkels en gezellige cafés zijn een 
stadswandeling waard. 
U kunt dan bij onze medewerkers een 
stadswandeling vragen om deze mooie 
stad eens anders te gaan bekijken. 

BEKIJK ONZE WEBSITE:
WWW.HOTELZEEZICHT.NL

Heeft u een allergie? Meld het ons! Voor 
allergenen informatie kunt u zich wenden tot 
onze medewerkers, deze zullen u zo zorgvuld-
ig mogelijk informeren. Kruisbesmetting is in 
onze keuken niet uit te sluiten.

/ZEEZICHT

OPTIMAAL GENIETEN
VAN BIJZONDERE
WIJNEN EN BIEREN

De smaaksensatie past bij het uitzicht!

Wij hebben voor u prachtige bieren 

en wijnen uitgezocht waar u, tijdens 

het verbluffende uitzicht, van kunt 

genieten.



HISTORIE

In Harlingen vervaardigde men 
vroeger een wollen kledingstof 
(Harlinger bont). 
Om de wol te reinigen, werd de wol 
in grote tobben met water gedaan, 
waarop iemand blootsvoets aan het 
trappelen sloeg.        

Daaraan danken de Harlingers hun 
bijnaam ‘tobbedansers’ / 
’tobbedûnsers’.
Dit beeld vind u op weg naar de 
veerboot.

Een Harlinger wordt ook wel een 
'ouwe Seun' genoemd. En door 
de Franekers worden zij Tobbe-
dansers genoemd. De Franekers 
worden weer 'klokkedieven' door 
de Harlingers genoemd.

Het stedelijk wapen van Franeker 
vertoont een gouden klok. 
De overlevering zegt dat de 
Franekers eigenlijk niet met een 
klok behoorden te pronken, 
aangezien zij eens uit armoede 
een torenklok hebben gestolen. 
Men schold hen dan ook uit voor 
'klokkedieven' (hun bijnaam).

       

Hotel Zeezicht is sinds 1875 geopend 
als pension voor scheepsbemanning. 
In 1983 is Hotel restaurant Zeezicht 
uitgebreid met het monumentale 
pand "Het Zeekasteel" van Harlingen. 
"Het Zeekasteel" heeft een lange 
historie in Harlingen en het heeft een 
belangrijke rol gespeeld in de 
ontwikkelingen van de stad. In de 
gouden eeuw was in "Het 
Zeekasteel" een sociëteit gevestigd 
genaamd "Zeeburgh". De sociëteit 
was alleen toegankelijk voor de nota-
belen gekeurd door een strenge 
ballotagecommissie. De sociëteit 
nam belangrijke beslissingen over 
Harlingen.  Tegenwoordig is iedereen

Harlingen is de thuishaven van het 
legendarische jongetje Hansje 
Brinkers die zijn vinger in de dijk stak 
en zo voorkwam dat de stad door de 
zee werd verzwolgen. Zijn stand-
beeld staat vlakbij het vertrekpunt 
van de veerboten. In Spaarndam 
staat overigens ook een beeld van 
Hansje Brinker. 

van harte welkom in Hotel restaurant Zeezicht voor overnachtingen, diner, lunch, vergaderingen, bruiloften of andere 
meetings en natuurlijk voor een drankje. Elke klant is uniek en wij geven graag invulling aan uw  individuele wensen. 

...Hansje Brinkers Harlingen
heeft gered van een natuurramp?

WELKOM



TIPS

BENT U NOG OP ZOEK 
NAAR EEN 
ORIGINEEL CADEAU?

Wilt u een smakelijk cadeau 
voor uw vrienden, familie, 
relaties of een heerlijk 
geschenk voor uw 
medewerkers?

Geef een Zeezicht Dinerbon. 
Deze dinerbon verpakken 
wij met een luxe uitstraling 
dat extra feestelijk geeft.

WALKING DINNER
Een walking dinner is een compleet diner dat bestaat uit kleine 
gerechtjes waarbij u niet gebonden bent aan uw zitplaats aan 
een tafel. Deze vorm van dineren is tegenwoordig erg populair bij 
bedrijfsfeesten, personeelsuitjes en familiefeestjes.

U komt bij een walking dinner op een gezellige manier in contact met verschil-

lende collega’s en familie, omdat u niet de hele avond op dezelfde plek aan tafel 

hoeft te zitten. De verschillende gerechtjes zijn allemaal culinaire belevingen 

en een lust voor het oog. Alle walking dinner gerechten samen vormen een 

heel diner.

Wij helpen u graag met het 

maken van een juiste opbouw 

en verantwoorde samenstelling 

van het menu.

DE GERECHTEN WORDEN 

OP KLEINE BORDEN    

UITGESERVEERD EN ZIJN 

MAKKELIJK TE ETEN

...we voor groepen aparte 
menu’s kunnen samenstellen?

Your text

Alleen op reservering mogelijk

Drinking good wine
with good food

in good company
is one of life’s most

civilized pleasers

WIJNPLANKJE BIERPLANKJE

Minerale, frisse 
Chablis met 
iets van citrus, 
exotische 
tinten en een 
klein elegant 
chardonnay 
botertje.

TIP!



Frankrijk - Languedoc 
'Domaines Virginie' Sauvignon Blanc     
Een wijn met fruitige aroma's van peer en 
perzik. Charmant met veel �nesse, een toe�e 
hout, botert je en opwekkende frisheid. 
Glas 5,00  Fles 27,50  

Frankrijk - Languedoc
La Grande Merveille Chardonnay  
Deze chardonnay is lichtgeel van kleur. De geur 
is intens en wordt gedomineerd door perzik en 
ander tropisch fruit, vanille en boterige tonen. 
De smaak is rond en zijdezacht. 
Glas 5,00  Fles 27,50

Frankrijk - Chablis  
William Fèvre Montmains Premier Cru 
Minerale, frisse Chablis met iets van citrus, 
exotische tinten en een klein elegant chardonnay 
botert je. 
Fles 52,50

Spanje -  Rioja - Baron de Ley  
Kruidige wijn met een unieke smaak heerlijk bij 
alles wat uit zee komt maar ook bij koude vlees-
gerechten. Ver�jnde wijn met kracht en veel 
smaak. 
Fles 31,00
 

WIJNEN

MOUSSEREND 

Spanje - Penedes 
Cava Conde de Caralt Brut  
Evenwichtig en ver�jnd belletjesaperitief, 

sprankelend wit fruit, citrus en wonderlijk mooie 

mousse.      

Fles 39,50

Italië - Veneto
Prosecco Follador 
Een milddroge, zacht mousserende wijn met ingetogen 

aroma’s van appel, peer en citroen. 

200ml    7,50 

ZEEZICHT
Quote van het huis

Drinking good wine
with good food

in good company
is one of life’s most

civilized pleasers

WITTE WIJNEN
 
Italië - Tenuta Sant Antonia Soave 
Onbeperkt inzetbare bleekgele wijn met 
een groene zweem die het glas uitstuift 
door zijn rijke aroma's van verse bloemen 
en sappig wit fruit 
Fles 28,75

Frankrijk - Languedoc - Vallée Blanche - Viognier 
De Vallée Blanche heeft typische aromatische 
kenmerken van viognier: indrukwekkend 
tropisch fruit, zoals banaan en mango, en een 
elegant 'bloemetje'. De structuur is zachtzwoel, 
maar met voldoende frisse tonen. 
Fles 28,00 

ROSÉ
 
Frankrijk -  Languedoc
Domaines Virginie Syrah Rosé  
Een verkwikkend droge rosé van syrah druiven 
vol aardbei en framboos. Prima aperitief, lekker 
doordrinken aan tafel. 
Glas 5,00  Fles 27,50 



Heeft u een allergie? Meld het ons! Voor 
allergenen informatie kunt u zich wenden tot 
onze medewerkers, deze zullen u zo zorgvuld-
ig mogelijk informeren. Kruisbesmetting is in 
onze keuken niet uit te sluiten.

/ZEEZICHT

WIJNEN

RODE WIJNEN
 
Italië - Tenuta
Sant' Antonio Valpolicella   
Deze Italiaanse wijn is een mooi robijnrood 
gekleurde wijn met kersen, rijprode vruchten-
tonen en is soepel in het glas.
Fles 28,00

 
Frankrijk - Corbières
La Cendrillon Inédite Red   
Diep granaatrood van kleur, met een complexe 
neus van zwarte bes, kruiden en munt. De 
smaak is gelaagd en diep, met zijdezachte 
tannines en een lange �nale. 
Fles 42,50

Spanje - Ramón Roqueta 
Tempranillo Oaked   
Een rijpe Spanjaard met mooi rood fruit, lichte 
aroma's van eikenhout, wat drop en chocola, en 
een structuur die romig, en zacht overkomt. 
Glas 5,00  Fles 27,50

Spanje - Rioja
Barón de Ley 'Club Privado'  
Moderne stijl Rioja met prachtig fruit en een 
verrassende spanning in een vleugje verleidelijk 
nieuw hout. 
Fles 32,50

BORRELHAP
 
NACHO'S 
uit de oven met kaas, ui, tomaat en chilisaus     8,75

BITTERBALLEN 
van dobbe 10 stuks!          9,95

BIERPLANKJE voor 2 personen
2 seizoensbiertjes met diverse hapjes 
op een plank        20,00

WIJNPLANKJE voor 2 personen
2 glazen wijn met diverse hapjes 
op een plank        21,00

PLANK MET VAN ALLES WAT       15,65

WARME & KOUDE KAAS 
met mosterd en chilisaus         7,85

BROOD met smeersels         7,50

KIPSPIESJES in teriyaki         9,95

GESORTEERDE BORRELHAP 
verschillende warme frituur hapjes        9,50

CROSTINI'S 
met carpaccio en tru�elmayo en oude kaas    14,00

BRUSCHETTA met carpaccio, zalm en brie    12,75

Frankrijk - Sud Ouest-Atlantique
Le Petit Berticot Cabernet Sauvignon
De wijn is donkerpaars-rood gekleurd en geurt en 
smaakt pittig naar zwarte vruchten, verse 
kruiden, vanille en mokka. 
Glas 5,00  Fles 27,50

Zuid-Afrika - Kleine Zalze Merlot Fairtrade 
Deze heerlijke rode Fairtrade wijn is gemaakt van 
Merlot druiven. Een wijn met een donkere kersen-
kleur, zachte tannine en veel rood fruit in de 
afdronk, een ‘fruit forward style’ wijn en licht 
gerijpt op eiken vaten. 
Glas:  5,00      Fles:  27,50

Witte wijn 
 
Zuid-Afrika - Kleine Zalze Bush Vine Chenin 
Blanc Fairtrade 
De Chenin Blanch is een Fairtrade tropische wijn en 

bevat rijpe ananas en perzikaroma's die worden 

aangevuld met een lange en frisse nasmaak waardoor 

er een heerlijke toegankelijke wijn ontstaat.

Glas 5,00  Fles 27,50 



Een Harlinger wordt ook wel een 
'ouwe Seun' genoemd. En door 
de Franekers worden zij Tobbe-
dansers genoemd. De Franekers 
worden weer 'klokkedieven' door 
de Harlingers genoemd.

Het stedelijk wapen van Franeker 
vertoont een gouden klok. 
De overlevering zegt dat de 
Franekers eigenlijk niet met een 
klok behoorden te pronken, 
aangezien zij eens uit armoede 
een torenklok hebben gestolen. 
Men schold hen dan ook uit voor 
'klokkedieven' (hun bijnaam).

       

DRANKEN

DRANKEN
 
KOFFIE, THEE  
Ko�e per kop          2,50
Ko�e verkeerd         3,00
Cappuccino          2,65
Espresso          2,65
Latte Macchiato         3,50 
Expresso Macchiato         3,50
Thee per kop          2,15
Verse munt thee          4,00 
Melk           2,30

LIMONADES
Sourcy rood          2,50
Sourcy blauw          2,50
Pepsi-cola          2,50
Pepsi-cola max         2,50
Sinas Sisi          2,60
Bitterlemon Royal Club        2,60 
Appelsap Royal Club         2,75
Seven-up          2,60
Tonic Royal Club         2,60
Rivella blauw          2,60
Cassis Royal Club         2,75
Ice tea Lipton          2,75
Tomatensap Royal Club        3,00
Jus d’orange vers         4,95
Chocomel warm/koud        3,95
Fristi           3,25

BRAND BIEREN
Amsterdammer         3,25
Fluitje             2,95
Pull           5,50

ONZE SPECIALE BIEREN STAAN VERMELD
OP ONZE BIERKAART

ZEEZICHT
KOFFIE SPECIALS...

PROEVERIJ VAN DIVERSE LIKEUREN  
Ko�e, espresso, cappucino 
of thee naar keuze           9,75

IRISCH KOFFIE
met Jameson Wisky           9,00

DOKKUMER KOFFIE
met Sonnema Beerenburg          9,00

FRENCH KOFFIE
met Grand Marnier           9,50

HARLINGER KOFFIE
met Rum en Tia Maria           9,95
  
ZEEZICHT KOFFIE  
met Rum en Cointreau          9,95

WADDEN KOFFIE
met Bailey’s en Wodka          9,95

GEDISTILLEERD  
Bessen Jenever         3,25
Sonnema Berenburg         3,25
Jonge Jenever          3,25
Oude Jenever          3,50
Vieux           3,25
Korenwijn          3,55
Advocaat          5,35

WATER 
Sourcy Blue Still Tafelwater 0,75 cl        6,00 
Sourcy Red Sprankelend Tafelwater 0,75 cl       6,00 



DRANKEN

COGNAC  
Hennesy vsop          8,35
Remy Martin vsop         8,35
Martell vsop          8,75
  
WHISKY  
Jameson          6,35
Johnnie Walker         6,35
Ballentine's          6,35
Jack Daniels          6,85
Southern Comfort         8,25
Glen Fiddich 12 years         8,50
Dimple 15 years         9,25
Laphroaig 10 years         9,25

TIP!
Ge�lterd in 
houtskool. 
Daardoor naast 
de bekende 
zoete volle 
smaak ook een 
licht rokerige 
smaak

ALCOHOLISCHE DRANKEN
 
APERITIEF  
Aperol Spritz          3,75
Glas huiswijn          5,00
Karaf huiswijn        18,95
Port           4,25
Sherry           4,50
Vermouth  rood / wit / dry        4,50
Campari          4,75
  
LIKEUREN  
Grand marnier rood         5,75
Drambui          5,75
Amaretto di Saronno         5,75
Baileys           5,75
Tia Maria          5,75
Cointreau          5,75
Licor 43          5,75
  
BUITENLANDS GEDISTILLEERD 
Rum           5,35
Pernod          5,35
Wodka           5,35
Advocaat          5,35
Gin           5,35
Jägermeister          5,35
Calvados          7,75

Whisky of whiskey is een sterke drank die 
is gedistilleerd uit gegist graanbeslag en 
gerijpt op houten vaten. De naam komt 
van het Iers-Gaelische uisce beatha of 
uisge beatha en het Schots-Gaelische 
uisge beatha, dat "levenswater" betekent.



GERECHTEN

KINDERMENU
Patat + frikandel / kroket 

kipnuggets / vissticks / hamburger

BENT U ALLERGISCH?
WIJ HOUDEN ER REKENING MEE!

LUNCHGERECHTEN
 
BROOD NAAR KEUZE:  PISTOLET WIT, 
MEERGRANEN OF PANINISANDWICH

BROODJE HAMBURGER ZEEZICHT 
van Fryske Black Angus met sla, 
gebakken ei, spek en tru�elmayo                15 
 
PISTOLET MET OSSEWORST 
mosterd, jenever, sla en rode ui                         9

PISTOLET HETE KIP
gebakken kip met chilipeper met 
salade, komkommer en tomaat           11

PISTOLET GEROOKTE ZALM 
met een komkommer / avocado salade 
en remolade saus                         13

PISTOLET MET TONIJN
en avocado                      9

 
PISTOLET GEZOND                       9

GROENTEN OMELET   
met diverse groenten en aardappelen          10

DUBBELE TOSTI HAM/KAAS
en een gebakken ei                8

UITSMIJTER ZEEZICHT              9

WRAP MET CARPACCIO
ruccola en tru�el mayo            15

WRAP MET ROEREI
zalm en spinazie             15

WRAP MET AVOCADO
gegrilde paprika en tomaat           12

2 VAN DOBBE KROKETTEN 
met brood              10

MAALTIJDSALADE
naar keuze vis, vlees of vegetarisch          14

13

Sinds 5 maart 2018 beschikt Hotel 
Restaurant Zeezicht een o�cieel 
certi�caat en keurmerk wat blijk 
geeft dat wij voldoen aan de eisen 
van een Fair Trade onderneming 
in de gemeente Harlingen. 



GERECHTEN

WIST U DAT

‘Harns’ de Friese naam is voor 
Harlingen, maar dat er nauweli jks Fries 

gesproken wordt....

PROEVERIJ MENU 
3 GANGEN DINER VAN 

DIVERSE GERECHTEN UIT ONZE KAART MET 

ZORG SAMENGESTELD DOOR ONZE CHEF KOK

KEUZE UIT VIS, VLEES OF VEGETARISCH

(VANAF 2 PERSONEN)  PRIJS P.P.                     35

VOORGERECHTEN KOUD
 
FRISSE SALADE VAN GEROOKTE KIP 
walnoot en een dressing van rood fruit                9

EXOTISCHE SALADE VAN GRAPEFRUIT 
roze garnalen en avocado             16

CARPACCIO MET RUCOLA 
parmezaan en tru�elmayo            16

STEAK TARTAAR VAN FRYSKE BLACK-ANGUS
een kwarteleitje en tru�elmayo           15

GELE LINZEN MET EEN GELE CURRY
in een knapperige salade             10

SOEP

LANGOUSTINE SOEP 
met rivier kreeftjes               11

LICHT PITTIGE KERRIE SOEP
soep met kip (ook vegetarisch te bestellen)             8

VERSE TOMATENSOEP 
met basilicum                8

COURGETTE SOEP 
met zalm                 9

BORRELHAP
 
NACHO'S 
uit de oven met kaas, ui, tomaat en chilisaus     8,75

BITTERBALLEN 
van dobbe 10 stuks!          9,95

BIERPLANKJE voor 2 personen
2 seizoensbiertjes met diverse hapjes 
op een plank        20,00

WIJNPLANKJE voor 2 personen
2 glazen wijn met diverse hapjes 
op een plank        21,00

PLANK MET VAN ALLES WAT       15,65

WARME & KOUDE KAAS 
met mosterd en chilisaus         7,85

BROOD met smeersels         7,50

KIPSPIESJES in teriyaki         9,95

GESORTEERDE BORRELHAP 
verschillende warme frituur hapjes        9,50

CROSTINI'S 
met carpaccio en tru�elmayo en oude kaas    14,00

BRUSCHETTA met carpaccio, zalm en brie    12,75

VOORGERECHTEN WARM
 
HETE GAMBA’S  
kno�ookolie met een pepertje           15

CROSTINI MET WILDE PADDENSTOELENMIX 
kno�ook en een pepertje             13

GEBAKKEN SCHOLFILET 
met roer gebakken seizoensgroenten 
en een saus van dillesaus                15

LAUW WARME ZALMTARTAAR
met een kappertjes vinaigrette           14

VISGERECHTEN:

SCHOLFILET 
met een pikante tomatensaus en 
een crème van pastinaak                   25

ZALMFILET 
met roergebakken spinazie en 
een romige witte wijnsaus               25

GEPOCHEERDE KABELJAUW 
met een zoete aardappelpuree en 
een hollandaisesaus                25

CORIVINA FILET 
met kreeftensaus             25

TONG 500 gr       SPECIAL             dagprijs



DRANKEN
 
KOFFIE, THEE  
Ko�e per kop          2,50
Ko�e verkeerd         3,00
Cappuccino          2,65
Espresso          2,65
Latte Macchiato         3,50 
Expresso Macchiato         3,50
Thee per kop          2,15
Verse munt thee          4,00 
Melk           2,30

LIMONADES
Sourcy rood          2,50
Sourcy blauw          2,50
Pepsi-cola          2,50
Pepsi-cola max         2,50
Sinas Sisi          2,60
Bitterlemon Royal Club        2,60 
Appelsap Royal Club         2,75
Seven-up          2,60
Tonic Royal Club         2,60
Rivella blauw          2,60
Cassis Royal Club         2,75
Ice tea Lipton          2,75
Tomatensap Royal Club        3,00
Jus d’orange vers         4,95
Chocomel warm/koud        3,95
Fristi           3,25

BRAND BIEREN
Amsterdammer         3,25
Fluitje             2,95
Pull           5,50

ONZE SPECIALE BIEREN STAAN VERMELD
OP ONZE BIERKAART

GERECHTEN

NAGERECHTEN
 
SORBET ZEEZICHT              14

CHIPOLATA BAVAROIS 
met een rood fruit colli                   9

KLETSKOPPEN 
met vanille-ijs en een karamelsaus            9

CHOCOLADE DROOM 
van brownie, witte chocolade en puree 
chocolade ijs met chocoladesaus  
inclusief een coulis van rood fruit           10

GEGRILD FRYSK SUIKERBROOD 
met kaneelijs                              10

PROEVERIJ VAN DIVERSE LIKEUREN  
Ko�e, espresso, cappucino 
of thee naar keuze           9,75

IRISCH KOFFIE
met Jameson Wisky           9,00

DOKKUMER KOFFIE
met Sonnema Beerenburg          9,00

FRENCH KOFFIE
met Grand Marnier           9,50

HARLINGER KOFFIE
met Rum en Tia Maria           9,95
  
ZEEZICHT KOFFIE  
met Rum en Cointreau          9,95

WADDEN KOFFIE
met Bailey’s en Wodka          9,95

In het glas is de MIP 
Classic een heel 
licht getinte rosé 
met een strelende 
en explosieve neus 
met noten van 
witte bloemen en 
kleine gele vrucht-
en. In de mond is 
het een wijn vol 
�nesse.

ABSOLUTE AANRADER!
MIP rosé domaine sainte lucie

VLEESGERECHTEN
 
GEBAKKEN KIPFILET 
met een salade van quinoa en 
een licht kerriesaus                 21

BRAZILIAANSE ENTRECOTE 
met mozzarella, ui en tomaat           29

VARKENSHAAS 
met een wilde paddestoelensaus           25

STEAK DU BOEUF 
met een puree van zoete aardappelen 
en kruidenboter                 22

RIB EYE 500 gr       SPECIAL                        40

VEGETARISCH:

QUINOA GRANAATAPPEL SALADE
met gegrilde courgettte            22

PASTA A LA ARRABIATA
pasta met een pikante tomatensaus 
en seizoensgroente                 19

GEGRILDE GROENTEN 
met stukjes walnoot en tru�elolie           25

GEVULDE AUBERGINE
met linzen en champignons           22



TIP!
Voor de 
�jnproevers...
Een heerlijke 
glas Johnnie 
Walker, met- of 
zonder ijs...

ZEEZICHT
is lid van Logis

Hotel Restaurant Zeezicht is lid van Logis. Logis is 
de grootste onafhankelijke hotelfederatie in 
Europa. Het beschikt over 2300 hotel-restaurant 
in de omgeving van Frankrijk en heeft meer dan 
100 hotel-restaurants in België, Italië, Duitsland, 
Spanje en Nederland. Het netwerk van Logis 
wordt steeds internationaler. Samen met Logis 
heeft Hotel Restaurant Zeezicht een missie voor 
ogen. De missie is een plaats in te nemen als 
belangrijke medespeler in de Europese hotelsec-
tor waarbij waarden als gastvrijheid, kwaliteit, 
gastronomie, service en kennismaking met de 
regio worden uitgedragen. Met Logis wil Hotel 
Restaurant Zeezicht zich kenmerken als een 
hotel en restaurant waar je als toerist of als zake-
lijke gast kunt inleven in de omgeving van 
Harlingen. 

PARKEREN

Tijdens het overnachten kunt u parkeren op 
onze parkeerplaats (betaald). 
Gaat u naar de Waddeneilanden dan reserveren 
wij graag een parkeerplaats in onze parkeer-
garage voor u.

GENIETEN OP DE WADDENEILANDEN

De Nederlandse Waddeneilanden zijn gelegen 
in de Noordzee en gescheiden van het vaste 
land door de Waddenzee.  Het waddengebied is 
een uniek natuurgebied en heeft sinds 2009 een 
plek op de wereld erfgoedlijst UNESCO. In het 
waddengebied liggen vijf Nederlandse Wadden-
eilanden die bruisen van leven en energie. Er 
leven veel dieren in dit unieke natuurgebied, 
wat heel goed samengaat met de vele toeristen 
die de wadden jaarlijks bezoeken.  

Op de Waddeneilanden komen prachtige 
natuur, eindeloze stiltes, kilometerslange �etsen 
wandelpaden, brede goudgele zandstranden 
samen met mooie hotels, appartementen en 
vakantiewoningen voor het hele gezin, goede 
restaurants en leuke intieme cafés. Een prachtig 
gebied om op vakantie te gaan en gewoon even 
tussendoor. Je bent er zo!

Ieder eiland heeft zo zijn eigen sfeer en gebruik-
en.  Ook mogen de   Waddeneilanden Texel, 
Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermon-
nikoog zich verheugen op een groot aantal vaste 
‘eilandgasten’ die om verschillende redenen 
‘hun’ eiland als favoriet hebben gekozen. 

Voel u welkom! En ga op vakantie of gewoon 
een weekendje weg naar de prachtige Wadde-
neilanden Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland 
en Schiermonnikoog.  Geniet van al het moois 
dat de Wadden u te bieden hebben.

WAARHEEN



VALET PARKING SERVICE
OOK VOOR NIET GASTEN

NEEM GRATIS MEE
DANK VOOR UW BEZOEK

PARKING

MENKAART

P
Vraag naar de 

mogelijkheden

BENT U ALLERGISCH?
WIJ HOUDEN ER REKENING MEE!

 
PISTOLET GEZOND                       9

GROENTEN OMELET   
met diverse groenten en aardappelen          10

DUBBELE TOSTI HAM/KAAS
en een gebakken ei                8

UITSMIJTER ZEEZICHT              9

WRAP MET CARPACCIO
ruccola en tru�el mayo            15

WRAP MET ROEREI
zalm en spinazie             15

WRAP MET AVOCADO
gegrilde paprika en tomaat           12

2 VAN DOBBE KROKETTEN 
met brood              10

MAALTIJDSALADE
naar keuze vis, vlees of vegetarisch          14
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Fair Trade: 
Eerlijke handel, Eerlijke Producten!

Hotel Restaurant Zeezicht is gevestigd aan de 
wateringang naar het natuurgebied ‘De Wadden-
zee’. De Waddenzee wordt gezien als een werelds 
grootse aangesloten systeem van zand- en 
moddervlakten en wordt door UNESCO aangewezen 
als wereld erfgoed. Vanuit dit oogpunt wil Logis 
Hotel Restaurant Zeezicht met de mogelijke manie-
ren van duurzaamheid dit gebied in stand houden. 

Wij als onderneming geloven in maatschappelijk 
verantwoord ondernemen en maken dit mogelijk

door de selectie van onze leveranciers. Dit doen wij door te kiezen voor de lokale ondernemers en wanneer dit niet 
mogelijk is, te kiezen voor eerlijke producten waarbij de verdiensten van de lokale producten wordt gegarandeerd. 

Naast de duurzame producten, maakt Hotel Restaurant Zeezicht gebruik van minimale aardgas. De maaltijden 
worden bereid door elektriciteit wat grotendeels wordt opgewekt door de zonnepanelen op ons dak. Naast de 
zonnepanelen nemen wij alleen natuurstroom af van onze leveranciers.

Sinds 5 maart 2018 beschikt Hotel Restaurant Zeezicht een o�cieel certi�caat en keurmerk wat blijk geeft dat wij 
voldoen aan de eisen van een Fair Trade onderneming in de gemeente Harlingen. 

De leveranciers waar wij mee samenwerken hebben de volgende keurmerken: 


