
De plek voor sfeermakers en fijnproevers! De plek voor sfeermakers en fijnproevers! 
In ons Zeeuwse restaurant In ons Zeeuwse restaurant 
staat proeven, genieten en staat proeven, genieten en 
gezelligheid in strand gezelligheid in strand 
ambiance bovenaan. Als ambiance bovenaan. Als 
echte Zeeuwen werken wij echte Zeeuwen werken wij 
natuurlijk met de beste en natuurlijk met de beste en 
mooiste producten. Producten 
met een goed verhaal. Met zorg 
voor dier en milieu.voor dier en milieu.

 Binnen en buiten vertoeven in Zeeuwse strandsferen
 Open van sunrise till sunset. Van ontbijt tot diner!
 De hele dag genieten van di-verseverse gerechten en bites
 Uitgebreide drankenkaart met o.a. wijnen, bieren,

 Homemade lemonades, mock- en cocktails

Wat wij ook nog doen:
 Babyshower- en/of high-tea? 
 Ook geen probleem! 
 Wij maken hiervan een vrolijk  
aangeklede party!

Overleg met ons en wij zorgen Overleg met ons en wij zorgen 
dat het geregeld wordt!dat het geregeld wordt!

warme drankenwarme dranken
Welkom bij restaurant ZiezoWelkom bij restaurant Ziezo

Wat hebben we voor je in pettoWat hebben we voor je in petto

COLD DRINKS, SAPPEN EN SMOOTHIESCOLD DRINKS, SAPPEN EN SMOOTHIES

wijnenwijnen

koffie  2,6
Cappucino  2,95
Latte macchiato  3,5
Thee Div. smaakjes (zoek uit bij afhaal) 2,6
Verse muntthee  3,25
Verse gemberthee  3,5

Happy summer smoothie small (25cl) 3,95
tall (33cl) 5

verse jus small (25cl) 3,95
tall (33cl) 5

cola (33cl) 2,5
ice tea (33cl) 2,5
fanta (33cl) 2,5
fristi  2,5
appelsap  2,5
hertog jan (33cl) 2,75
heineken (33cl) 2,75

Pé Branco  12,5 
Onze favoriete witte huiswijn | fles | citrus | peer | fris | 
met structuur | in balans

Pé Branco  12,5 
Onze favoriete rode huiswijn | fles | zacht | fris | vriendelijke 
tannines

Prosecco La Gioiosa prosecco 4
20 cl bottle | zacht | fris | fruitig | lichte mousse

wherever to gowherever to go
BEACH / PICNKNICK TO GO PAKKET  7,5
geschikt voor op het strand of een andere locatie! 

Picknick kleedje  2 borden   2 bestek
 servetten  wet naps   2 glazen (wijnglazen

      of ruitbekers)

Bestel take-away Bestel take-away 
eenvoudig via onze website!eenvoudig via onze website!

volg ons opvolg ons op

Bestel take-away Bestel take-away 
eenvoudig via onze website!eenvoudig via onze website!

mooiste producten. Producten mooiste producten. Producten 
met een goed verhaal. Met zorg met een goed verhaal. Met zorg 

Langstraat 29
4374 AN Zoutelande

0118 - 566 289

info@restaurantziezo.nl
www.restaurantziezo.nl

from sunrise till sunset

Wat wij ook nog doen:Wat wij ook nog doen:
 Babyshower- en/of high-tea?  Babyshower- en/of high-tea? 
 Ook geen probleem! 



Friet 2,5
Verse frieten (p.p.)

Extra groenten 3,75
Een mix van verse groenten (p.p.)

Extra salade  2,75
Een mix van mesclun salade en frisse toevoegingen (p.p.) 

Appelmoes Cupje 1

Mayonaise Cupje  1

Curry Cupje 1

Ketchup Cupje 1

Mosterd Cupje 1

Fluffy pancakes 8,5
American pancakes (3 st.) | banaan | rood fruit | 
amandel | maplesyrup

Yoghurt  7,5
Griekse yoghurt | granola | fruit | honing 

Paradise smoothie bowl 9,5
Smoothie bowl met een mix van Acai of mango | banaan |  

topped met granola chiazaad en seizoensfruit 

Fruitbowl 7,5
Fruit beker met di-VERSVERS fruit

Croissant 3,5
Croissant, keuze uit: jam | hagelslag | nutella | boter

Sandwich 3,95
Sandwich, keuze uit: Kaas | ham | kipfilet | nutella

BREAKFASTBREAKFAST (van 09.30-11.30 uur)(van 09.30-11.30 uur)

lunchlunch (vanaf 11.00-16.30 uur)(vanaf 11.00-16.30 uur)

dinerdiner (vanaf 17.00-21:00 uur)(vanaf 17.00-21:00 uur)

breakfast boxbreakfast box

LUNCH BOXLUNCH BOX

saladssalads

soepensoepen

VOORGERECHTENVOORGERECHTEN

bijgerechtenbijgerechten

borrel bitesborrel bites

hoofdgerechtenhoofdgerechten

For the little onesFor the little ones

dessertsdesserts

Happy breakfast ontbijtbox 13,95
Breakfast to go, voor een kickstart van je dag! 

  Kies je warme drank: Koffie | thee | cappuccino
  Kies je vitaminebom: Smoothie | jus ‘d orange
  Croissant, keuze uit: jam | hagelslag | nutella | boter | zonder
  Mini yoghurt | granola | honing
  Kleine fruitbowl met di-VERSVERS fruit
  Sandwich gezond: kipfilet | kaas | sla | tomaat

Happy breakfast kinderbox 9,5
  Keuze uit: Appelsap | jus ‘d orange | fristi
  Fluffy pancake (1 st.) met poedersuiker
  Kleine fruitbowl met di-VERSVERS fruit
  Sandwich, keuze uit: ham | kaas | kipfilet | nutella | hagelslag
  Mini suprise goodie

BEACHNICK lunchbox 13,95
Lunch / picknick to go (to the beach)! 

  Happy summer smoothie
  2 Sandwiches, keuze uit: Carpaccio | zalm | gezond | kipfilet | nutella
  Kleine fruitbowl met di-VERSVERS fruit
  Soep van de dag
  A little sweet treat

BEACHNICK kinder lunchbox 9,50
  Fristi, appelsap of jus ‘orange
  Fluffy pancake met poedersuiker
  Kleine fruitbowl met di-VERSVERS fruit
  Sandwich met, keuze uit: nutella | kipfilet | ham| kaas.
  Mini suprise goodie

Carpaccio 9
Sandwich of bakkersbol | rundercarpaccio | truffelmayonaise
| pecorino | pijnboompitjes | zongedroogde tomaat

Smoked salmon  9
Sandwich of bakkersbol | Gerookte zalm | rode ui | 
komkommer | cocktailsaus

B.LT.  8,5
Bakkersbol | gerookte kipfilet | kruidenmayonaise | 
bacon | tomaat | met een gebakken eitje + €1,-

Brie 8,5
Sandwich of bakkersbol | Brie | walnoot | honing

Fluffy pancakes 8,5
American pancakes (3 st.) | banaan | rood fruit | amandel | 
maple syrup

Fruitbowl 7,5
Fruitbeker met di-VERSVERS fruit

Salade vis  15
gerookte zalm | gerookte paling | hollandse garnalen | cocktailsaus

Salade biet en geitekaas (vega)  12,5
bitterbal van geitenkaas | biet | walnoot | mosterd | vijgen

vissoep 6,5
Soep met verschillende, verse soorten vis

Carpaccio 10
ossenhaas | pecorino | pijnboompit | zongedroogde tomaat 

Brood  5,5
met kruidenboter en tapenade (voor 2 pers.)

Oesters 14,75
Naturel, 6 st.

Salade  15
gerookte zalm | gerookte paling | hollandse garnalen | cocktailsaus 

Spicy chicken   14,5
noedels | groenten

zalm 14,5
op de huid gegrild | groenten

groentequiche  14,5
rijkgevuld | vegetarisch

Pancakes 8,5
Fluffy pancakes (3 st.) | nutella | poedersuiker | maple syrup

Spaghetti bolognese 6,95

Hangop 7,5
Hangop met rood fruit

Fruitbowl 7,5
Fruit beker met di-VERSVERS fruit

Nacho’s  7,95
Nacho’s met kaas, rode uit, tomaat, ZieZo kruidenmix | 
Dips: Guacemole en chilisaus

Ziezo Bites  15
Van alles wat (nacho’s, bitterballen, brood & dips, vis, 
gepaneerde gamba’s etc.)

Vis bites  17,5
Oesters, tonijn, zalm, garnalen, gefrituurde gamba’s

Oesters 14,75
Naturel, 6 st.

Notenmix  3,5
Lekker voor bij de borrel!

Langstraat 29   |   4374 AN Zoutelande   |   0118 - 566 289   |   info@restaurantziezo.nl   |   www.restaurantziezo.nl      ontbijt   |   lunch   |   diner   |   borrel & bites   |   take-away

Al onze afhaal gerechten zijn incl. bestek en Al onze afhaal gerechten zijn incl. bestek en 
servetten. Borden heb je niet nodig, want je kunt servetten. Borden heb je niet nodig, want je kunt 

direct uit je verpakking eten!direct uit je verpakking eten!

Tevens zijn al onze disposables met zorg Tevens zijn al onze disposables met zorg 
uitgezocht en bijna allemaal biologisch afbreekbaar.uitgezocht en bijna allemaal biologisch afbreekbaar.


