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Al onze gerechten worden geserveerd met friet, 

mayonaise en een frisse salade.

HUISGEMAAKTE DAGSOEP
vraag hiernaar bij onze bediening

BROODJE
met kruidenboter, aioli & tapenade

om beginnente

HAMBURGER
Italiaanse bol met puur rundvlees, gebakken 
bacon, ui, tomaat, augurk, komkommer & saus

VEGETARISCHE BURGER
Italiaanse bol met vegetarische burger, ui, 
tomaat, augurk, komkommer & saus

hoofdgerechten

KIBBELING
met remouladesaus

SATÉ DE VRIJHEIT
van kippendijen met kroepoek, atjar,
seroendeng & satésaus

Heeft u een allergie? Meld het ons.

BAKJE GEZOND

PORTIE FRIET

voor erbij

Alle kindergerechten worden geserveerd in een

box met friet, mayonaise en een verrassing.

DE SCHATKIST
met een rundvleeskroket, groentekroket (Oma 
Bobs), frikandel of een kaassoufflé

kinderkaart

DE VANGST VAN DE KAPITEIN
kibbeling met remouladesaus

KIP IN EEN WARM JASJE
kipnuggets met zoete chilisaus

Uitgebreidere ijskaart? Vraag hiernaar bij de bediening.

GRIEKSE YOGHURT
met vers fruit

GRIEKSE YOGHURT
met huisgemaakte granola

BEN & JERRY IJS
Cookie Dough, Chocolate Fudge Brownie of 
Strawberry Cheesecake

TOETJE TOE

Waar komt de naam De Vrijheit 
vandaan?

Echt gebeurd

In 1903 verging na een zware storm het vrachtschip De 
Vrijheit. Gelukkig konden alle opvarenden worden gered. De 
vervoerde goederen spoelden aan op het strand. Een mazzel 
voor de Heemskerkers die veel van de vondsten verkochten 

aan handelaren uit Haarlem en Amsterdam. Wilt u De Vrijheit 
zien, dan moet u na aankomst op het strand linksaf. Na 

ongeveer 2 km is het wrak bij laag water zeer goed te zien.

17:00 - 20:00 uur

salades

GRIEKS
met feta, olijven, tomaat, komkommer,
rode ui & paprika

GEROOKTE ZALM
met komkommer, tomaat, rode ui, olijven, 
kappertjes, pitjes & Franse dressing

GEITENKAAS
uit de oven met appel, tomaat, komkommer, 
walnoten, balsamicodressing & honing

Wij gebruik maken van verse producten en dat onze 
gerechten huisgemaakt zijn of van een lokale 

leverancier komen?

Wij naast onze menukaart ook geregeld specials 
serveren? Zo geniet u elke dag van iets lekkers! 

wist u dat?


