
Restaurant AA-Zicht 

Strand 1 (Noord AA) 

2725 KA Zoetermeer 

Tel. 079 - 341 04 20 

www.aa-zicht.nl 

WIJ ZIJN GEOPEND VAN 

MAANDAG T/M ZONDAG 

van 10:00 - 22:00 uur 

KEUKEN GEOPEND 

van 11.00 - 21.00 uur 

MENUKAART  

Restaurant AA-Z ICHT 

Geachte gast,  

Wij vinden het een bijzonder genoegen om u in ons restaurant te 
mogen ontvangen. Gezelligheid en lekker eten staat bij ons centraal, 
gelegen op de mooiste locatie van Zoetermeer kunt u genieten van een 
prachtig uitzicht. 

Heeft u een allergie? Meld het ons. Kruisbesmetting van allergenen is 
in onze keuken nooit 100% uit te sluiten. 

Wij accepteren de volgende betaalmogelijkheden: 
Cash, Pin (maestro) & eigen Cadeaubonnen, geen creditcard.  

 

 

 

 

  

 

Like ons op facebook en 

houd uzelf op de hoogte van 

onze acties. 

U kunt gratis gebruik maken 

van onze wifi. Zie ‘’Gratis wifi 

restaurant AA-ZICHT’’ 

(Wij doen niks met uw gegevens en 

deze worden automatisch na 1 jaar 

verwijderd) 

http://www.aa-zicht.nl/
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DE GEHELE DAG TE BESTELLEN 
 

VOORGERECHTEN KOUD 

BROOD                5,45 

Met kruidenboter & huisgemaakte dip. 

KLEINE TONIJNSALADE              8,60 

Met kappertjes, pijnboompitten, rode ui, pesto en Grana Padano. 

CARPACCIO VAN OSSENHAAS          10,60 

Met pijnboompitten, groene pestodressing en Grana Padano. 

HOLLANDSE GARNALEN (indien voorradig)      11,60 

Met toast, sla en huisgemaakte cocktailsaus. 

GEROOKTE ZALM         11,45 

Met toast, mosterddille dressing, kappertjes, rode ui en sla. 

VOORGERECHTEN WARM  
KLEINE GEGRATINEERDE GEITENKAASSALADE       8,60 

met gegratineerde honing geitenkaas, walnoten, zongedroogde tomaten, rode ui en komkommer. 

CHAMPIGNONS              8,20 

In knoflookolie geserveerd met brood. 

GAMBA’S             9,25 

In knoflookolie geserveerd met brood. 

SOEPEN 
TOMATEN SOEP          normaal 5,25 / xl 7,25   

Geserveerd met een broodje. 

FRANSE UIENSOEP          normaal 5,25 / xl 7,25 

Met croutons en gegratineerde kaas. 

HUISGEMAAKTE ERWTENSOEP        normaal 6,25 / xl 8,25 

Geserveerd met roggebrood en spek 

MAALTIJD SALADES 
CARPACCIO-ROL         15,95 

Carpaccio van ossenhaas met sla, pijnboompitten, Grana Padano, zongedroogde tomaat 

Huisgemaakte pestodressing. Geserveerd met brood kruidenboter en huisgemaakte dip. 

GEGRATINEERDE SALADE GEITENKAAS  (WARM)     15,95 

Met honing geitenkaas, walnoten, zongedroogde tomaten, rode ui en komkommer. 

TONIJNSALADE          15,95 

Met slamix, groene pesto, kappertjes, pijnboompitten, rode ui,  

Grana Padano, geserveerd met brood. 

SALADE GEROOKTE ZALM        19,25 

Met mosterd dille dressing, kappertjes, rode ui, sla, Hollandse garnalen (indien voorradig), 

geserveerd met brood. 



DE GEHELE DAG TE BESTELLEN 
 

HOOFDGERECHTEN VLEES 
In plaats van frites kunt u bij de onderstaande gerechten ook kiezen voor  

gebakken aardappelen (+€2,00) (aanpassingen kunnen een meerprijs betekenen) 

 

SATÉ AA-ZICHT          14,95 

2 stokjes kipsaté geserveerd met kroepoek, gemengde salade, pindasaus 

en keuze uit frites of brood met kruidenboter. 

ROERBAK KIP          16,95 

Licht pikante kip met verse roergebakkengroente ‘’met een oosters tintje’’,  

geserveerd met frites en salade. 

SCHNITZEL          16,95 

Gepaneerde varkensfilet geserveerd met citroen, verse groenten en frites. 

KALFS SPARE RIBS                     17,95 

Met licht pittige marinade, geserveerd met frites en salade.          

VARKENSHAAS          19,55 

Geserveerd met verse groenten, frites en keuze  

uit champignonroomsaus of pepersaus. 

SATÉ VAN DE CHEF         20,95 

2 spiesen ossenhaas saté apart geserveerd met pindasaus, sukiyaki-saus, 

salade, rösti en keuze uit frites of brood met kruidenboter. 

SURF & TURF SATÉ         20,95 

Een heerlijke combinatie van ossenhaas en gamba’s op spies  

met een oosters sausje geserveerd met frites. 

KALFS RIB-EYE          20,95 

Standaard medium gebakken geserveerd met kruidenboter, verse groenten en frites. 

TOURNEDOS          22,95 

Beste kwaliteit ossenhaas standaard medium gebakken,  

geserveerd met verse groenten en frites. 

KALFSLEVER   21,95 
In roomboter gebakken met appel, ui, spek en rozijnen geserveerd met frites. 

 

Toepasselijke sauzen bij gerechten: 

STROGANOFFSAUS           3,50 

CHAMPIGNONROOMSAUS          2,50 

PEPERSAUS            2,50 

 



DE GEHELE DAG TE BESTELLEN 
 

HOOFDGERECHTEN VIS 
In plaats van frites kunt u bij de onderstaande gerechten ook kiezen voor  

gebakken aardappelen (+€2,00) (aanpassingen kunnen een meerprijs betekenen) 

 

SLIPTONG ± 350 gram (niet mogelijk om van te voren gefileerd te worden)     21,95 

In roomboter gebakken, geserveerd met frites en salade. (indien voorradig) 

ZALMFILET          19,45 

Op de grill bereid en geserveerd met Hollandaise saus, frites en verse groente. 

FISH ’N CHIPS          15,95 

Heekfilet in een krokant jasje, geserveerd met frites en salade. 

GAMBA’S (easy peel)         19,45 

Gebakken in knoflookolie met ui en paprika, geserveerd met frites en salade. 

GEBAKKEN MOSSELEN         16,95 

Gebakken in knoflookolie met ui en paprika, Geserveerd met frites en salade. 

GARNALEN SATÉ          20,95 

2 stokjes grote gepelde gamba’s geserveerd met een oosters sausje, 

Salade, rösti en keuze uit frites of brood met kruidenboter. 

FETTUCCINE MET GAMBA’S        19,95 

Met rode pestoroomsaus, pijnboompitten, Grana Padano en rucola. 

HOOFDGERECHTEN VEGETARISCH 

FETTUCCINE           14,95 

Met rode pesto roomsaus, pijnboompitten, Grana Padano en rucola. 

GEGRATINEERDE SALADE GEITENKAAS  (WARM)     15,95 

Met honing geitenkaas, walnoten en zongedroogde tomaten, rode ui en komkommer. 

VEGA ROERBAK           16,95 

Licht pikante ‘kip’ van de vegetarische slager, verse groenten  

met een oosters tintje geserveerd met frites en salade. 

VEGETARISCHE SATÉ         14,95 

3 stokjes ‘kip’ van de vegetarische slager, geserveerd met salade, 

pindasaus en keuze uit frites of brood met kruidenboter. 
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DE GEHELE DAG TE BESTELLEN 
 

BIJGERECHTEN 
Bijgerechten zijn alleen te bestellen i.c.m. een hoofdgerecht. 
 

GEMENGDE SALADE           3,00 

GEBAKKEN AARDAPPELEN          3,00 

ROERBAK GROENTEN           3,00 

GEBAKKEN CHAMPIGNONS          3,60 

APPELMOES            1,50 

SAUZEN 
ZAANSE MAYONAISE           0,90 

KETCHUP            0,90 

CURRY                          0,90 

Alle sauzen zijn huisgemaakt. 

PINDASAUS            1,10 

KNOFLOOKSAUS           1,10 

KRUIDENBOTER           1,10 

DIP             1,10 

PEPERSAUS            2,50 

CHAMPIGNONROOMSAUS          2,50 

STROGANOFFSAUS           3,50 

 

SPECIAAL VOOR DE KINDEREN TOT 12 JAAR 

PANNENKOEK  NATUREL  6,20 
PANNENKOEK NUTELLA   8,95 

KINDERMENU € 8,20 KEUZE UIT: 
KIPNUGGETS 

of 

BITTERBALLEN 

of 

KROKET 

of 

FRIKANDEL 

of 

KIPSCHNITZEL 

of 

VISSTICKS 

of 

KAASSOUFFLÉ 
Geserveerd met frites, appelmoes, fritessaus 



NAGERECHTEN  
Wij serveren ambachtelijk gedraaid Italiaans schepijs van Zuliani’s  
zonder toegevoegde kleur- en smaakstoffen. Het ijs wordt bereid met verse  
boerenmelk van kaasboerderij Sol uit Hazerswoude. 

(Hierbij kunnen geen aanpassing gemaakt worden in aantal bollen ijs/prijs) 
 
KINDERIJSJE MET SMARTIES          4,10 
Met 1 bol ambachtelijk ijs en een toefje verse slagroom 

VANILLE IJS MET VERSE SLAGROOM         6,75 
Met  3 bollen ambachtelijk vanille ijs en verse slagroom 

COUPE AA-ZICHT           6,75 

Met 3 bollen ambachtelijk ijs wisselend van smaak, en een toefje verse slagroom. 
 
DAME BLANCHE           7,10 
Met 3 bollen ambachtelijk vanille ijs, chocoladesaus en  
een toefje verse slagroom. 

SORBET            7,10 
Met 2 bollen ambachtelijk vanille- en aardbeienijs, vruchten en  
een toefje verse slagroom. 

COUPE STROOPWAFEL           7,10 
Met ambachtelijk stroopwafel- en vanille ijs, geserveerd met stroopwafelstukjes,  
caramelsaus en een toefje verse slagroom. 

OREO COUPE            7,25 

Met ambachtelijk oreo- en vanille ijs, geserveerd met stukjes oreo  

en een toefje verse slagroom. 

BROWNIE            6,65 
Chocolade cake geserveerd met ambachtelijk vanille ijs, chocoladesaus  
en een toefje verse slagroom. 

SEIZOENS CHEESECAKE  vraag naar de smaak (indien voorradig)          7,10 
Een top kwaliteit cheesecake, met ambachtelijk vanille-ijs  
en een toefje verse slagroom. 
  
COUPE BOERENJONGENS           7,10 
Met 3 bollen ambachtelijk boerenjongensijs diverse toppingen een toefje verse slagroom. 
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