
 Max 6 verschillende gerechten per tafel 
 Vraag gerust info i.v.m allergenen 

Cocktails       14 
Dark and stormy 
bruine rum, limoen, gemberbier 

Moscow mule 
Wodka, limoen, gemberbier 

Rum punch 
Rum, ananassap, sinaasappelsap, grenadine, cocos 

Pornstar martini 
Wodka, passoa, limoen, eiwit 

Mojito 
Rum, munt, limoen 

Martini expresso 
Wodka, koffie, koffielikeur 

Whisky sour 
Whisky, citroensap, eiwit 

Virgin Mojito (alcoholvrij)    10 
Munt, limoen 



 Max 6 verschillende gerechten per tafel 
 Vraag gerust info i.v.m allergenen 

 Aperitieven 
Glas champagne brut Taittinger                     13 

Aperitief @ Sea (op basis van cava en gember/limoen)                 11 

Cava brut                      10 

Ricard            9 

Kirr            9 

Kirr Royal cava                       11 

Kirr royal Champagne                     13,50 

Picon au vin blanc          11 

Porto rood of wit          7 

Porto 10 jaar            10 

Sherry dry / Pineau des Charentes        7 

Martini rood of wit          8 

Bacard  *           8 

JB / jack daniels *          8 

Havana especial *          9 

Campari *  ‘        8 

Safari * /  Passoa * / Pisang *         8 

Gin *             8 

Vodka *            8 

Apérol Spritz           11 

Limoncello tonic          13 

Nordlys premium huis gin*         12 

Elegante gin rond en verfijnd karakter met een unieke zilte toets door het gebruik van het brakke grondplantje “zeemeelde” 
ook per fles te koop! 

*Supplement frisdrank         3,2 

Alcoholvrije aperitieven 

Gin tonic Abstinence premium NON_ALCOHOL  Cape Citrus       12 

@Sea alcoholvrij (op basis van spa citroen gember/limoen framboos)    9 

Pomton (pompelmoessap en tonic)        6,5 

Verse fruitsap           6,5 



 Max 6 verschillende gerechten per tafel 
 Vraag gerust info i.v.m allergenen 

 

 

 

Huiswijn 

 

Per glas  Wit/ Rood/ Rosé       6 

 

Per karaf(1/2l) Wit/ Rood/ Rosé    20 

 

Per fles  Wit/ Rood/ Rosé     26 

 

Vraag gerust naar onze wijnkaart 

 

Fles cava          39 

 

Fles champagne brut Taittinger      69 

 

Fles champagne Ruinart Blanc de blanc           149 

 

Aperitiefhapjes 
Gemarineerde olijven  /          olives                                                                                            5 
Mini loempia’s (8st)  / mini  loempia                                                                                          6 
Bitterballetjes ( 8st) / boulettes aperitive                                                                                 6 
Inktvisringen  met tartare/anneaux de calmar                                                                         7 

 



 Max 6 verschillende gerechten per tafel 
 Vraag gerust info i.v.m allergenen 

SUGGESTIEKAART 
 

Suggesties in voorgerecht 

 
Oesters creuses (6st.) / Huitres creuses (6)       19 

Carpaccio van rund afgewerkt met balsamico crème / Carpaccio de boeuf rucola crème de 
balsamico           17 

Ravioli van kreeft met kreeftensaus /Ravioli d’homard  sauce d”homard   20 

 

Suggesties in hoofdgerecht 

 
Pasta met gebakken kip curry en groentjes / pasta poulet  curry et légumes   25 

Roggevleugel met botersaus en kappertjes / Rai au beurre et des capres   31 

 
 

Suggesties in dessert 
 

   
Moelleux au chocolat           10 
 
Sabayon van kriekenbier en vanille ijs per 2 pers     12 p.p. 
 
Kaasbordje / Assiette de fromage          13 
 
 
 

Suggestie en dessertwijn ook per glas verkrijgbaar 
Vraag  gerust naar onze wijnkaart 

 
 
 
 
 
 
 
 



 Max 6 verschillende gerechten per tafel 
 Vraag gerust info i.v.m allergenen 

 

Voorgerechten 
 

deze gerechten worden enkel geserveerd als voorgerecht 

1 gerecht = hoofdgerecht portie 
Kreeftensoep           12 

Vissoep            12 

Kaaskroketten (2 stuks)  / croquettes aux fromage      15 

Garnaalkroketten (2 stuks)    /  croquettes aux crevettes     17 

Duo van Kaas- Garnaalkroketten  / duo de croquettes fromage et crevettes   16 

Scampi met lookboter /  scampi à l’ail        17 

Scampi @ sea ( getomateerde kreeftensaus afgewerkt met knoflook)    18 

½ kreeft lookboter (per 2 pers.)  /  Homard beurre à l’ail                           dagprijs 

½ kreeft Belle- Vue (per 2 pers.)  / Homard Belle – Vue               dagprijs 

½ kreeft à l’Amoricaine (per 2 pers.)  / Homard à l’Armoricaine             dagprijs 

½ kreeft Thermidor (per 2 pers.)  / Homard Thermidor               dagprijs 

 

Kreeft ook als hoofdgerecht te krijgen per persoon  
 

Kindergerechten tot 12 jaar 

 
Curryworst met frietjes (1 of 2 stuks) / saucisses au curry avec  frites (1 ou 2)            8 / 11 

Kip nuggets met appelmoes en frietjes  / poulet panné et compote    11 

Gepaneerde vis          14 

Extra bord / assiette en plus          3 

 

 

 



 Max 6 verschillende gerechten per tafel 
 Vraag gerust info i.v.m allergenen 

 

 

Hoofdgerechten 
   

Salades 

Alle salades worden geserveerd met brood / toutes nos salades sont servies avec du pain 

Slaatje met gebakken scampi  / salades de scampi      24 

Slaatje warme geitenkaas en spekblokjes / salade savignol aux lardons   21 

Slaatje kip met geroosterde uitjes / salade poulet et oignon rôtis    21 

Kaaskroketten (3 stuks) met salade / Croquettes au fromage avec salade                20 

trio kaas – garnaalkroket met salade  / Trio des croquettes avec salade   21 

Garnaalkroketten (3 stuks) met salade / Croquettes de crevettes avec salade                22 

Duo kroket met salade/ duo des croquettes avec salade     19 

Supplement friet / supplément de frites       3 

Mayonaise / ketchup          1 

Verse cocktail / tartare saus / pickles        1 

Kreeft 
 Kreeft lookboter /  Homard beurre  à l’ail                             dagprijs 

 Kreeft Belle- Vue / Homard Belle – Vue                dagprijs 

 Kreeft à l’Amoricaine   / Homard à l’Armoricaine (getomateerde kreeftensaus met look)     dagprijs 

 Kreeft Thermidor / Homard Thermidor (witte wijnsaus met kaas en graantjesmosterd)       dagprijs 

 

Visgerechten 
Bouillabaisse met brood en rouille / bouillabaisse avec du pain et rouille   33 

Kabeljauwfilet met witte wijnsaus met puree  /  filet de cabillaud sauce vin blanc  34 

Vispannetje met frietjes of brood / Marmite de poisson, frites ou  pain    29 

Scampi met lookboter frietjes of brood / Scampi à l’ail      26 

Scampi @ sea frietjes of brood (getomateerde kreeftensaus afgewerkt met knoflook)  27 

Zeebaarsfilet met warme groentjes en bieslookroomsaus /  

 Bar de mer légumes chaud et sauce a la creme ciboulette     30 



 Max 6 verschillende gerechten per tafel 
 Vraag gerust info i.v.m allergenen 

Vleesgerechten 

 
Filet mignon (Belgisch wit blauw)met sla en frietjes      28 

Varkens Côte à l’os (±500gr) duc of berkshire met sla en frietjes    28 

Rib eye (Hereford)± 300 gr met sla en frietjes       35 

Peperroomsaus, Champignonroomsaus  béarnaisesaus of Blackwell      3 

Sauce poivre , Archiduc Béarnaise ou Blackwell 

 

 

 

Paling 

 

Gebakken paling met verse tartare saus / Anpguilles cuit sauce tartare frais  34 

Paling in de room / Anguilles à la crème       34 

Paling in het groen / Anguilles en vert       34 

Paling provençale / Anguilles provençale       34 

 

 
 
 
 
 



 Max 6 verschillende gerechten per tafel 
 Vraag gerust info i.v.m allergenen 

Desserts 

Crème brûlée           8 

Chocolade mousse  /  mousse au chocolat       8 

Coupe vanille of mokka         10 

Dame blanche                      11 

Coupe bréselienne          11 

Coupe advocaat          11 

Kinderijsje / coupe enfants         6 

Kinder dame blanche  /  dame blanche enfants      8 

Coupe Aardbeien (seizoen) / coupe fraises                  13 

Verwenbordje          10 

Sorbet            8 

Sorbet kolonel          10 

Huisbereide Advocaat          10 

Warme dranken 
Espresso            3,20 

Décafeiné           3,20 

Mokka            3,20 

Koffie Verkeerd  /  lait russe         3,70 

Cappuccino met slagroom of gestoomde melk       3,70 

Warme chocolademelk Callebout      donker fondant  

Melk chocolade    4,50 

 

Hartverwarmende dranken 
Irish coffee (Whisky)          11 

French coffee (Grand Marnier)         11 

Italian coffee (Amaretto)         11 

Baileys coffee           11 

 



 Max 6 verschillende gerechten per tafel 
 Vraag gerust info i.v.m allergenen 

Theekaart 

 

 

 

   Zettijd prijs 

Zwarte thee  Earl Grey met bergamot Fijne Chinese zwarte thee met natuurlijk 
bergamot(citusplant) aroma. 

3-5min 4 

 Ceylon Orange Pekoe Zwarte top thee van hooggelegen gebieden tussen 
de 1000 en 2000m. Een koperkleurige kop met een 
perfecte balans tussen krachtige en kruidige 
smaken 

2-4min 4 

Groene thee Sencha Lemon Chinese groene thee met limoenschil en 
limoengras die zorgen voor een zoete verfrissende 
smaak. 

2-3min 4 

 Ti kuan yin oolong Een half-gefermenteerde groene thee die zijn rijpe 
smaak dankt aan de oogst in de herfst ipv in de 
lente. Ideaal bij slaatje of vis 

1-3min 4 

fruitinfusies Oma’s Garden Heerlijke fruitinfusie van braambessen, hibiscus, 
vlierbessen, stukjes appel en wilde aardbeien. 

5-10min 4 

 Mango’n Friends Exotische fruitmengeling van de hoogste kwaliteit, 
laag van zuurtegraad. Stukjes mango, ananas, 
sinaas, saffloer en aardbei maken van deze infusie 
een toppertje 

5-10min 4 

Kruideninfusies Mint variety bio Verfrissende biologisch geteelde pepermunt met 
een leuke toets van limoengras en 
zoethoutwortels afgewerkt met rozenblaadjes en 
kaasjeskruid. 
 

5-8min 4 

 Golden Kurkuma bio Krachtige kruideninfusie van biologisch geteelde 
kurkuma, gember en cacao afgewerkt met venkel, 
anijs en vanille. 
Lekker en gezond! 
 

5-8min 4 

 Anti-Stress Zoals de naam doet vermoeden, relaxerde 
kruidenmengeling van kardemon, kaneel, 
zoethout, gember en venkel. 
 

5-8min 4 

 Rozebottel Rozebottel gemengd met hibiscus voor een 
verfrissende zoete toets. 
 

5-10min 4 

 Kamille Kamille van hoge kwaliteit met een intense smaak 5-8min 4 



 Max 6 verschillende gerechten per tafel 
 Vraag gerust info i.v.m allergenen 

Digestieven 
Bokma jong           6  

Bokma oud           6 

Oban wisky           14 

Glen Morangie           12 

Cognac            9 

Calvados           9 

Cointreau           9 

Grand Marnier            9 

Amaretto            9 

Baileys            9 

Poire Williams           9 

Grappa wit           9 

Grappa bruin                        11 

Sambuca           9 

Rum Vamoz           14 

 

Huisgemaakte Limoncello (op basis van citroen)      9 

Huisgemaakte Arancello (op basis van appelsien)      9 

Ook per fles op bestelling te verkrijgen 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Max 6 verschillende gerechten per tafel 
 Vraag gerust info i.v.m allergenen 

 

 

Bieren 

 

Bieren van ’t vat 
Pils 25cl           3,20 

Pils 33cl           3.70 

Bieren van ’t vat tijdens seizoen 
Tongerlo Blond 33cl            5 

Rodenbach 33cl            4 

Bieren op fles 
Super 8 Blanche 33cl             4 

Kriek mystic 25 cl          3,50 

Carlsberg 0.0%           3,50 

Orval            5,50 

Duvel              5 

Tongerlo Bruin 33cl            5 

Westmalle Dubbel          5,50 

Westmalle Tripel          5,50 

Tongerlo Prior Tripel          5,50 

Omer              5 

Supplement grenadine          0,70 

 

 

 

 

 

 

 



 Max 6 verschillende gerechten per tafel 
 Vraag gerust info i.v.m allergenen 

 

Frisdranken 
 

Pepsi,pepsi max          3.2 

Gini,Spa orange, 7up          3.2 

Lipton Ice Tea / ice tea green         3.2 

Schweppes Tonic, Agrum         3.2 

Cécémel           3.2 

Looza 
Appelsap           3.2 

Pompelmoes           3.2 

Fruitsap / ace           3.2 

Tomatensap           3,70 

Alcoholvrij 
Gin tonic Abstinence premium NON_ALCOHOL  Cape Citrus       12 

@Sea alcoholvrij (op basis van spa citroen gember/limoen framboos)    9 

Pomton (pompelmoessap en tonic)        6,5 

Verse fruitsap           6,5 

 

Waters 
BRU plat of bruisend 25cl /  non gazeuse ou pétillant     3.2 

BRU plat of bruisend 0,5l /  non gazeuse ou pétillant     6 

 

 

 

Aperitiefhapjes 
Gemarineerde olijven  /          olives                                                                                            5 
Mini loempia’s (8st)  / mini  loempia                                                                                          6 
Bitterballetjes ( 8st) / boulettes aperitive                                                                                 6 
Inktvisringen  met tartare/anneaux de calmar                                                                         7 
 



 Max 6 verschillende gerechten per tafel 
 Vraag gerust info i.v.m allergenen 

 

Verse pannenkoeken 

 

Van +/- 14u30 tot 17u30 

Suiker            5 

Confituur           6 

Slagroom           6 

Nutella           7 

Roomijs           7 

Mikado (roomijs, warme chocoladesaus)       8 

Advocaat en roomijs          8 

Roomijs en aardbeien (seizoen)        13 

Aardbeien, advocaat en ijs (seizoen)                    14 

 

*Wij kunnen enkel onze verse pannenkoeken en wafels serveren als alle 
middagmalen zijn doorgegeven, dank u voor u begrip. 

Wafels 

Bloemsuiker           5 

Bloemsuiker en Slagroom         6 

Confituur / Nutella          6 

Roomijs            7 

Aardbeien en slagroom (seizoen)                     13 

Appeltaart 

Warme appeltaart          5 

Warme appeltaart met slagroom        6 

Warme appeltaart met vanille ijs        7 

Warme appeltaart met vanille ijs en slagroom      8 


