
3.00  Appelaere, Big Tom tomatensap

3.50 Verse jus d‘orange (5.00 groot)

Sappen

Over Parnassia aan Zee
Strand-/duinpaviljoen Parnassia aan Zee bestaat sinds 
1958. Gelegen in het Nationaal Park de Kennemerduinen 
en omgeven door zee, strand & duinen. Wat begonnen is
als kiosk, is uitgegroeid tot een jaarrond paviljoen.
Met naast een groot restaurant en terras, inmiddels ook
5 vergaderzalen en een grote feestzaal. 

1958

1978
Na een storm in november 1978 kwam het oude Parnassia 
te balanceren op de rand van het duin en dreigde zelfs in 
zee te verdwijnen. Het oude paviljoen werd gesloopt en 70 
meter naar achteren herbouwd. In 1980 was de opening 
van het nieuwe paviljoen. Een groot terras met zeezicht en 
een ruimer assortiment, Parnassia werd een begrip. 

Ter ere van het 60 jarig bestaan in 2018 is Parnassia einde 
van dat jaar geheel gerenoveerd. De identiteit is gebleven. 
Met als doel, Parnassia een verlengstuk te maken van de 
omgeving waarin het zich bevindt. Tijdloos, simpel en met 
karakter die deze plek verdient.

2018
Vandaag de dag is Parnassia aan Zee 365 dagen per jaar 
geopend en komen er maandelijks duizenden gasten. Van 
dagjes mensen, vaste gasten tot koninklijk bezoek, ieder-
een voelt zich thuis en heeft een verhaal met Parnassia. 

WAT ETEN WE?

4.00  Radler  2,0%

5.00 Corona

5.00 Funky Falcon Pale Ale
 Two Chefs Brewing

4.50  Liefmans

4.50  Grimbergen Dubbel

4.50  Grimbergen Trippel

5.00 Gin Weizen
                      Gebrouwen door Vrouwen

Fles

Water 3.00 Marie Stella Maris
 0,50 plat / bruisend

4.50 Marie Stella Maris
 0,75 plat / bruisend

4.75  Grimbergen blond
4.75  IJwit
4.75 Wisseltap

Tap Grolsch

2.50
0,2   0,3   0,5 Ltr.

3.00 4.75

Weizen

4.75
0,3  0,5 Ltr.

6.00

0,0% 3.50  Grolsch 0,0%

4.00  Radler   0,0%

4.80 Erdingerweizen  0,5%

4.80 I.P.A. Nonnetje  0,5% Jopen bier

3.00 Chocomel / Fristi  

3.50 Fevertree tonic / gingerbeer / ginger ale / Apfelschorle

3.00 Huisgemaakte ice tea (met citroen & ijs)

2.00 Limonade

Fris 2.70 Coca-Cola, Coca-Cola zero, sinas, cassis,
 bitter lemon, ice tea green, Sprite
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14.006 Oesters 
Van eigen bodem met citroen en sjalot vinaigrette

11.00Mosselen en scheermessen 
Gebakken met knoflook, rode peper en groene kruiden

9.50Calamares
Gefrituurde inktvisringen met remouladesaus

Soep
Zoete aardappelsoep 
Met kokosroom en koriander

Bouillabaisse
Franse vissoep

7.50

7.00

Parnassia burger
Met gerookt spek en cheddar kaas

16.50

Lemon cheesecake
Met blauwebessencompote

7.00

Panna Cotta 
Met zomerfruit

7.00

Gegrilde saté van kippendij
Met huisgemaakte satésaus, atjar en kroepoek

18.50

Quiche

Curry

Burger

15.00

16.50

16.50

Met zongedroogde tomaat, geitenkaas en ba-
by-spinazie

Met linzen, geroosterde bloemkool, courgette, 
kokos en koriander

Met cheddar, geserveerd met friet6.50Yoghurt met granola
Met noten en blauwe-bessencompote

7.00Pannenkoekjes
Met stroop en blauwe-bessencompote

9.00Açai bowl
Fruit, kokos en granola

7.50Boeren oude kaas
Met huisgemaakte atjar en piccalillymayonaise

9.00Caprese
Buffel mozzarella, tomaat en huisgemaakte pesto

9.00Muhamarra
Met noten, geroosterde bloemkool en koriander 

9.00Makreelsalade
Met appel, augurk, kappertjes en rode ui

8.50Eggs Florentine
Spinazie, gepocheerd ei en Hollandaisesaus

11.00Eggs Benedict
Gerookte boerenachterham, gepocheerd ei en Hollandaisesaus

12.00Eggs Norwegian
Met gerookte zalm, spinazie, gepocheerd ei en Hollandaise saus

8.50Scrambled eggs
Keuze uit: avocado, oude kaas of gerookte boerenachterham

Ik reken per tafel af, doe alleen pinbetalingen
en de wificode is: parnassia

Parnassia’s tosti’s:
- Gerookte boerenachterham en oude kaas
- Caprese met buffel mozzarella, tomaat en huisgemaakte pesto

8.00
9.00

Parnassia burger
Met gerookt spek en cheddar 

13.50Vega burger
Met cheddar

Fish and Chips
Van heek met remoulade saus

16.50
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