
 

 
  

Restaurant De Zeeger komt met iets nieuws! 
  
Helaas moeten wij de komende tijd de deuren van ons restaurant gesloten houden,  
maar stil zitten doen wij natuurlijk niet! Daarom presenteren wij de High Tea Box en  

de Borrel Box.   

 
   
High Tea Box 
Vanaf het moment dat wij zijn begonnen maken we al onze patisserie in eigen keuken. Veel gasten 

weten ons ondertussen te vinden voor al deze lekkere zoetigheden.  

Wij hebben een leuke High Tea Box samengesteld om af te halen. Leuk voor een verjaardag of als 
geschenk aan een relatie, voor een herfstige zondag of gewoon zomaar. 
  
In de High Box zit: 
- Verse gember, citroen, sinaasappel en munt 
- 3 verschillende Engelse sandwiches: tonijnsalade, roomkaas-komkommer, en gedroogde ham 
- Quiches van spinazie met gegratineerde caprese 
- Engelse scones met clotted cream en jam 
- Brownies met amandelen 
- Marshmallows van Malibu en kokos 
- Chocoladelolly’s 
- Kokosmakronen 
- Petit glacés 
  
Prijs: €17,50 per persoon, vanaf 2 personen. 
Ophalen tussen 11:00-13:00 bij Restaurant de Zeeger 
Bezorgen: In overleg en tegen eventuele bezorgkosten.  
U kunt er ook voor kiezen om de Box te laten bezorgen bij iemand anders.  
  
Bestellen kan op: bestellen.dezeeger.nl of door te mailen naar: info@dezeeger.nl 
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Borrel Box 
Er is maar weinig zo lekker als ambachtelijk gerookte zalm of Italiaanse en Spaanse vleeswaren.  
Omdat jullie het helaas even moeten missen bij ons in het restaurant  
presenteren wij het voor u in een Borrel Box!  
Perfect voor een borrel met uw dierbaren of als geschenk voor uw collega’s. 
  
In de Borrel Box zit: 
- 300 gram zalm uit onze eigen rookkast  
of 300 gram Italiaanse en Spaanse vleeswaren 
of 150/150 gram in een mix box. 
- Honing-mosterd-dillesaus 
- Gebrande en gezouten noten 
- Knoflookolijven 
- Fles witte wijn 
  
Prijs: €35 per pakket 
Ophalen tussen 11:00-13:00 bij Restaurant de Zeeger 
Bezorgen: In overleg en tegen eventuele bezorgkosten. 
  
Bestellen kan op: bestellen.dezeeger.nl of door te mailen naar: info@dezeeger.nl 
  
Namens het team van de Zeeger eet smakelijk! 

 

 
Stortingsactie 
Zoals elk jaar hebben wij weer een stortingsactie!  
Bij alle stortingen boven de €100 krijgt u 5% extra tegoed van ons. 
  
Bij een storting vanaf €250 krijgt u een fles wijn en bij een storting  
vanaf €1000 ontvangt u naast een fles wijn een dinerbon voor twee  
personen voor een driegangendiner in ons restaurant of een box naar keuze. 
  
Omdat het restaurant nu tijdelijk gesloten is kunt u dit eenvoudig online regelen: 
- Mail naar info@dezeeger.nl met daarbij het bedrag en lidcode; 
- U maakt het geld over naar: NL50 RABO 0325380902 t.n.v. De Zeeger B.V.  
met als betalingskenmerk uw lidcode; 
- U krijgt van ons een mail met daarop uw nieuw saldo. 

 

 

Vouchers 
Nieuw deze winter! Van november tot en met februari een drie gangen verrassingsdiner voor €27,50! 
Koop nu alvast uw voucher en ontvang de aanbieding voor €25 en kom gezellig bij ons eten zodra wij 
weer open zijn. 
Bestellen kan op: bestellen.dezeeger.nl of door te mailen naar: info@dezeeger.nl   
  
Tot snel weer, 
  
groeten van Team De Zeeger 
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