
LUNCH&DINER
WIST JE DAT

...Sluiszicht dit jaar 
160 jaar bestaat?

...je bij ons terecht kan voor een 
heerlijke High Tea & High Wine?

...het mogelijk is om Sluiszicht 
af te huren voor besloten feesten?

...De Weerribben met 
ruim 10.000 hectare 

het grootste aaneengesloten 
laagveenmoerasgebied 

van Noordwest-Europa is?

...op onze site veel leuke arrangementen staan 
om te ondernemen in het gebied?

...wij een hele uitgebreide 
wijnkaart hebben?

...Blokzijl dit jaar 
350 jaar bestaat?

Wat leuk dat 
je er bent!

WELKOM BIJ SLUISZICHT!
In het hart van Blokzijl, met op de achtergrond de oude havenkolk, 

vind je Sluiszicht. Heb je zin in een kopje koffie, een lekkere borrel of een 
heerlijk diner? Schuif dan gezellig bij ons aan! Je bent van harte welkom in 

onze gezellige huiskamer of op ons terras aan de sluis!

Blocksyl
Bekend door de traditionele vishandel en de doorvoer met 

specerijen van de VOC/vestingstad Tachtigjarige Oorlog. Kom genieten 
aan oude zeesluis die sinds de 16e eeuw de monding vormt van de 

Steenwijker Aa voor de winning in het achterland. 

Steranijs

Laurier

Zwarte peper

Kaneelblad

De ingrediënten die destijds zijn geïmporteerd 
gebruiken wij in onze keuken en zijn 

verwerkt in onze huisstijl. 

Ons logo is de oude stad 
met vaarroute langs de sluis.

sluiszichtblokzijl.nl
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PANNENKOEKEN
Tot 17:00 te bestellen

Naturel   7
Nutella   8
Ham  8
Kaas   8

Ham / kaas 8,5
Spek  8
Spek / kaas 8,8
Appel    8
Appel / spek 8,5
Boerenjongens 8,5

NAGERECHTEN
Potje ijs met:
Caramel stroopwafel 6
Verse aardbeien 6,5
Chocoladesaus 6
Advocaat 6

New York Lemon Cheesecake 
Met bosfruit 7

Kinderijsje 
Met leuke beker en verrassing  3,5

KOFFIE SPECIALS
Irish Coffee 6,5
French Coffee  6,5
Italian Coffee 6,5
Spanish Coffee 6,5

Caramel macchiato 4,5
Hazelnut macchiato 4,5
Choco macchiato 4,5

VOOR DE KLEINE HAVENMEESTERS
Junior ribs 11 
Spareribs geserveerd met appelmoes, 
een mandje friet en mayo

Junior zalm 11
Gebakken zalmmootje geserveerd met 
appelmoes, een mandje friet en mayo

Mandje friet met mayo 8
En een kroket of frikandel

Kinderpannenkoek   6
Met stroop en/of poedersuiker

VOORGERECHTEN
Broodplankje  
Rustiek brood met huisgemaakte smeersels  6

Carpaccio van ossenhaas
Met truffelmayonaise en snippers oude kaas  10
Carpaccio XL op een houten plank om te delen (±4 personen)  37

Trio van vis
Trio van gerookte vissoorten met frisse salade  11

Carpaccio van biet  
Met kruimels geitenkaas en verse tuinkers   9

Champignons met toast  
Met knoflookboter en verse kruiden   8
 
Gerookte zalm
Met frisse salade en citroenmayonaise  12

Mosterdsoep     6

Tomatensoep     5

ONZE HOOFDGERECHTEN
Mosselen (indien voorradig)
Een pannetje mosselen met een frisse salade, friet en twee sauzen  22

Entrecote*
Prachtig vlees vanaf de grill   24

Saté van kippendijen
Malse kippendijen met huisgemaakte atjar, kroepoek en saté saus  19

Vega Dish  
Parelgort met courgette, pompoen, wortel en gebakken champignons 18

Stoofvlees
14-Uur gegaard stoofvlees volgens oud familierecept  18

Kippenlevers
Gebakken kippenlevers met spek en ui  17,5

Snoekbaarsfilet
Snoek uit de Weerribben op de huid gebakken  21

Schnitzel*
In roomboter gebakken varkensschnitzel  18

Spareribs
Langzaam gegaarde, huis gemarineerde spareribs  22

Gebakken zalmmoot
Gebakken Noorse zalmfilet   21

*  Saus of garnituur naar keuze: champignon roomsaus,  
pepersaus of gebakken champignons en ui.   1,5 

Vegetarisch

BROODJES 
Broodjes en Lunch specials van 12:00 tot 17:00

Boerenbrood met oude kaas   
Met mosterdmayonaise en augurk    8

Boerenbrood met carpaccio 
Met rucola, truffelmayonaise en snippers oude kaas  11

Boerenbrood met gerookte zalm 
Met frisse salade en citroenmayonaise   12

Boerenbrood met avocado   
Met roomkaas, tuinkers en frisse salade   9
 
Broodje huisgemaakte bal  
Met gebakken eitje, champignons en ui  8

12 uurtje vlees
1 Draadjesvleeskroket, uitsmijtertje ham en kopje soep naar keuze   12

12 uurtje vis
1 Garnalenkroket, uitsmijtertje zalm en kopje soep naar keuze   13

Twee kroketten op brood 
Draadjesvleeskroketten   8
Garnalenkroketten   11 
Groentekroketten     8

Uitsmijter (3 eieren) 
Ham en/of kaas en/of spek    8,5
Carpaccio met rucola en snippers oude kaas  12
Gerookte zalm met krokant gebakken kappertjes  14

MAALTIJDSALADES
Hele dag te bestellen

Carpaccio
Frisse Salade met carpaccio, truffelmayonaise en snippers oude kaas 15

Vega  
Frisse salade met rode biet en avocado  15

Gerookte vis
Frisse salade met diverse soorten gerookte vis  16

BURGERS
Hele dag te bestellen

Sluisburger
Heerlijke Brioche met runderburger en bijpassend garnituur  15

Vegan burger  
Vegan ‘Beyond’ burger met bijpassend garnituur  15

LUNCH SPECIALS 
Friet met stoof
14 uur gegaard stoofvlees met grove frieten   13
 
Kippenlevers
Met boerenbrood, gebakken spek en ui  11


