
De Strandtent
Diner kaart vanaf 11 uur

Starter
Broodje kruidenboter wit of bruin (V) 
Broodje olijventapenade & aïoli wit of bruin (V)
Brood de luxe wit en bruin//kruidenboter 
olijventapenade//aïoli//serranoham

Soepen met een knoflookbroodje
Diverse soepen 
     
Voorgerechten 
Rundercarpaccio rucola//basilicum pesto
oude kaas//pijnboompitjes
Hollandse garnalencocktail ijsbergsla
cocktailsaus
Visserslatijn gerookte zalm//Hollandse garnalen
gerookte paling 
Inktvisringen maismeel//gefrituurd//aïoli
Gazpacho van avocado sesamstengel (V)

Hoofdgerechten
Vlees
Saté MET stokjes kippendijenfilet//paksoi
pindasaus//kroepoek
Koolhydraatarme Chicken curry 
bloemkoolrijst
Hamburger XL 100% rundvlees//brood
gebakken uien//spek//BBQ saus
wordt medium geserveerd
Wiener schnitzel varkensfilet//gepaneerd
Jutterspotje varkenshaas//diverse groenten
saus espagnol

Heeft u een allergie meld het ons dan kijken we samen naar de mogelijkheden

+31(0)224-582062//info@destrandtent.nl
Alleen afhalen, wij bezorgen niet

Pizza’s
Pizza Margherita tomatensaus//mozzarella//basilicum (V)
Pizza Capricciosa tomatensaus//mozzarella//champignons//ham//ook vegetarisch mogelijk
Pizza Salami  tomatensaus//mozzarella//salami
Pizza Quattro formaggi tomatensaus//4 verschillende kazen (V)
Pizza pikante Salami tomatensaus//mozzarella//pikante salami//paprika//rode ui//stukjes peper
Pizza Prosciutto tomatensaus//mozzarella//Italiaanse rauwe ham//rucola//olijven
Pizza Quattro staggioni tomatensaus//mozzarella//ham//champignons//salami
rode ui//paprika//olijven
Pizza Pulled pork tomatensaus//mozzarella//pulled porc//BBQ saus//rucola
Pizza Vegetariana tomatensaus//mozzarella//diverse gegrilde groente (V)
Pizza Tonno tomatensaus//mozzarella//tonijn//rode ui//kappertjes//rucola//olijven
Pizza Zalm tomatensaus//mozzarella//zalm//courgette//rode ui//olijven//rucola//parmezaan
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Salades
Onze salades bestaan uit: gemengde sla
tomaat//rode ui//komkommer//pittenmix
croutons//feta kaas//dressing//brood
Ossenhaas gewokte ossenhaaspuntjes
knoflook//tauge//lente ui 
Tonijnsalade huisgemaakte tonijnsalade
olijven//paprika//appel//rode ui
Gamba’s gewokt//ketjapmarinade
Warme geitenkaas honing//rucola
walnoten 
Carpaccio rucola//basilicum pesto
pijnboompitjes//oude kaas
Ceasar gerookte kipfilet
uitgebakken spekjes//oude kaas
Vegan hazelnoten//walnoten
koude gegrilde groenten (V)
Chefs salad gerookte zalm
Hollandse garnalen//cocktailsaus

klein/groot

Bij de hoofdgerechten krijgt u standaard:
salade en biologische verse friet met 

mayonaise. De pasta’s en chicken curry worden 
geserveerd met alleen een salade

Saus vanaf
Poffertjes boter//poedersuiker (V)
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Vis
Visje van de afslag
Tagliatelle gamba’s//venkel
gepofte trostomaatjes//knoflook
Fish & Chips kibbeling//remouladesaus
Inktvisringen maismeel//gefrituurd//aioli

Vegetarisch
Zeewierburger brioche//zeewier nacho’s
remouladesaus (V) 
Linzencurry gele curry//diverse groenten
rode linzen//naanbrood (V)
Tagliatelle venkel//gepofte trostomaatjes
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De Strandtent
Lunch kaart vanaf 11 uur

Wit of bruin handgevormd brood
Vers afgebakken brood standaard met: 
gemengde sla//komkommer//tomaat//rode ui
Tonijnsalade huisgemaakte tonijnsalade
olijven//paprika//appel//rode ui
Tuna Melt huisgemaakte tonijnsalade
olijven//paprika//appel//rode ui//rucola//kaas
gegratineerd
BLT bacon//ijsbergsla//tomaat//mayonaise
Gezond ham//kaas//ei//beenhamsaus
Geitenkaas gegratineerd//honing//walnoten
Carpaccio rucola//basilucum pesto//
pijnboompitjes//oude kaas
Halfom gerookte zalm//Hollandse garnalen
cocktailsaus
Gerookte palingfilet rucola//huisgemaakte saus
Vegan healthy bietenhumus//avocado//rucola

Tosti royaal belegd op een witte ronde focaccia
Tosti kaas (V)
Tosti ham/kaas
Tosti salami kaas//ui//tomaat
Tosti geitenkaas tomatensalsa (V)

Kadetje wit of bruin
Kaas (V) of ham
Dubbel gebakken ei (V)
Kroket
Groentenkroket (V)
Kaassoufflé
Frikandel
Wieringer Hollandse garnalenkroket
Hamburger 100% rundvlees//brood
gebakken uien//spek//BBQ saus
wordt medium geserveerd
Pulled pork brood//low and slow gegaard 
op onze black bastard BBQ//BBQ saus 
Oesterzwamburger brioche//rucola
truffelmayonaise

Snacks
Bakje patat vanaf
Saus vanaf
Frikandel of Kaassoufflé
Van Dobben kroket
Van Dobben groentenkroket (V)
Wieringer Hollandse garnalenkroket
Kibbeling klein met remouladesaus
Kibbeling groot met remouladesaus
Poffertjes roomboter//poedersuiker (V)

Bitterhapjes/fingerfood
Mix garnituur    8 stuks
Mix garnituur   16 stuks
Bitterballen    8 stuks
Bitterballen    16 stuks
Vegetarische bitterballen (V) 6 stuks 
Mini kaassoufflés    8 stuks
Kaastengels jong belegen (V) 6 stuks 
Vegetarische loempia’s (V)  8 stuks
Kipkluifjes     4 stuks
Wieringer Hollandse  4 stuks
garnalenkroketjes    
Kipnuggets van echte kipfilet  6 stuks
Krokante garnalen    4 stuks
Mini gehaktballetjes met saus  8 stuks
Empanada’s     3 stuks 
black bean beef//chili sin carne
queso crema jalapeno (V) 
Mini vegetarische kroketjes 6 stuks 
groente in rode curry
spinazie en kaas//geitenkaas (V) 
Mini kroketjes   6 stuks 
garnalen en parmezaanse kaas
runderchorizo//spinazie en kaas
Nacho’s koud//tomatensalsa (V)
Nacho’s uit de oven//kaas//bosui
tomatensalsa//crème fraîche (V)  
Nacho’s bolognese uit de oven//kaas
bosui//tomatensalsa//crème fraîche 

Dranken
Verschillende koffies, thee en warme chocomel om mee te nemen vanaf 2.3
Frisdranken 2 per stuk of 6 voor 10
Bier 2.5 per stuk of 5 voor 10
Speciaal bier in vele soorten per flesje vanaf 3
Verpakt ijs vanaf 0.75
Smoothies diverse groenten- en fruitsmaken 5
Cocktails ook virgin, vanaf 4

Flammküchen klein formaat
Gerookte zalm crème fraîche//gerookte zalm niet meegebakken
mierikswortel//rucola//prei//rode ui
Serranoham crème fraîche//serranoham//rode ui//rucola//prei
Klassiek crème fraîche//rode ui//gerookte spekjes//rucola//prei
Vegetarisch crème fraîche//rode ui//courgette//paprika//rucola//prei (V)

Pizza’s zie de diner kaart op de andere zijde
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+31(0)224-582062//info@destrandtent.nl
Alleen afhalen, wij bezorgen niet
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