Salades

Diner

Starters

vanaf 11.00

Brood wit of volkoren//kruidenboter (V)
Brood wit of volkoren//kruidenboter//aïoli
Brood de luxe wit & volkoren//kruidenboter//aïoli
pure olijven met pit//serranoham
Borrelplank brood met olijven, tomaten, paprika’s en
kruiden//kruidenboter//aïoli//serranoham
pure olijven met pit//chickenwings//bitterballen
Goudse kaas//mini salami//pijnboompittenpesto

Soepen

Uiensoep broodje//kaas//soepstengel (V)
Tomatensoep room//soepstengel
Tom kha kai duo soepje//Tom kha kai kroketjes
sesamstengel
Erwtensoep maaltijdsoep//roggebrood met katenspek
			

Voorgerechten

Runder carpaccio rucola//pijnboompittenpesto
oude kaas//pijnboompitten
Gamba’s al ajillo knoflookolie//courgette//brood//gepeld
Inktvisringen aïoli//maismeel//gefrituurd
Champignons toast knoflook//peterselie//kruidenboter (V)
		

4.5
5.5
9
16.5

Wiener schnitzel
Saté gewokte kippendijen//paksoi//pindasaus//kroepoek
Hamburger XXL 100% rundvlees//brood//gebakken uien
cheddar//spek//BBQ saus//wordt medium geserveerd
Spareribs huisgemarineerd//low and slow//aïoli//chilisaus
Ossenhaas teriyaki ossenhaaspuntjes//champignons
taugé//lente ui//teriyakisaus
Chicken curry kippendijen//rijst//licht pittig

6.5
6
9
7.5

11
10
9
8

18
21
19
22.5
24
19

Vis

Pasta aglio e olio met gamba’s knoflook//rode peper//tomaat 19
Inktvisringen aïoli//maismeel//gefrituurd
19
Vissie van de afslag
dagprijs
Fish & Chips remouladesaus
19

Vegetarisch

Falafel focaccia, aïoli en chilisaus (V)
Zeewierburger XXL brioche//remouladesaus (V)
Linzencurry huisgemaakt naanbrood (V)
Pasta aglio e olio knoflook//rode peper//tomaat (V)

18
18
18
15

Alle hoofdgerechten worden per tafel geserveerd met salade, rijst of
verse friet van biologische aardappelen met mayonaise. De pasta’s
en chicken curry worden geserveerd met alleen een salade

Extra’s

Ambachtelijke verse friet (V)
Gemengde salade (V)
Basmati rijst (V)
Gebakken champignons (V)
Peper-, stroganoff- of champignonroomsaus
Pindasaus of remouladesaus (V)

klein groot
10 17.5
10 17.5
10 17.5
10 17.5
10 17.5

Pizza’s

Hoofdgerechten
Vlees

Onze salades bestaan uit: gemengde sla//komkommer
rode ui//tomaat//pittenmix//croutons//fetakaas
dressing//brood
Ossenhaas gewokte ossenhaaspuntjes//knoflook
taugé//lente ui
Gamba’s gewokt//ketjapmarinade
Warme geitenkaas gegratineerde geitenkaas//honing
walnoten//rucola (V)
Carpaccio rucola//basilicum pesto//pijnboompitjes
oude kaas
Vegan hazelnoten//walnoten//gebakken champignons

3.5
3.5
3.5
3.5
3
1

Pizza Margherita tomatensaus//mozzarella//basilicum (V)
Pizza Capricciosa tomatensaus//mozzarella//champignons
ham
Pizza pikante Salami tomatensaus//mozzarella
pikante salami//paprika//rode ui//stukjes peper
Pizza Prosciutto tomatensaus//mozzarella
Italiaanse rauwe ham//rucola//olijven
Pizza Tonno tomatensaus//mozzarella//tonijn//rode ui
kappertjes//rucola//olijven
Pizza Funghi tomatensaus//mozzarella//champignons (V)
Pizza Pulled pork tomatensaus//mozzarella//pulled pork//
BBQ saus//rucola

Flammküchen klein formaat
Serranoham crème fraîche//serranoham//rode ui//rucola//prei		
Klassiek crème fraîche//rode ui//gerookte spekjes//rucola//prei
Vegetarisch crème fraîche//rode ui//gebakken champignons
rucola//prei (V)

10
12.5
14
14
12.5
12.5
16

7.5
7.5
7.5

Voor de kids
Voorgerechten

4

Tomatensoepje met room
			

Hoofdgerechten			
Kipsaté pindasaus
Kibbeling
Spareribs
Broodje hamburger
Kipnuggets van echte kipfilet
Frikandel
Kroket
Kaassoufflé

10
10
10
13
10
8
8
8

Bovenstaande kids hoofdgerechten worden geserveerd met verse
friet van biologische aardappelen, mayonaise en
appelmoes
10
Pasta bolognese met kaas				
5
Poffertjes roomboter//poedersuiker (V)
Alle gerechten met een (V) zijn vegetarisch.
Heeft u een allergie meld het ons!
Samen kunnen we kijken naar de mogelijkheden
Iets te vieren?
Informeer naar de mogelijkheden voor uw bruiloft,
verjaardag, familiedag, bedrijfsfeest of welke
gelegenheid dan ook
Vergaderen zonder de hectiek van kantoor?
Vraag naar onze arrangementen en
mogelijkheden

De Strandtent
Winterkaart vanaf 11 uur

Lunch

Snacks

11.00-17.00
Plates

Worden geserveerd met: gemengde salade//verse friet van
biologische aardappelen//mayonaise
Hamburger 100% rundvlees//brood//gebakken uien
spek//BBQ saus//wordt medium geserveerd
Pulled pork brood//low and slow op onze black bastard BBQ
BBQ saus
Kibbeling remouladesaus
Oesterzwamburger brioche//rucola//truffelmayonaise (V)

15.5
17.5
16.5
15.5

Wit of bruin

handgevormd brood
Vers afgebakken brood standaard met: gemengde sla
komkommer//tomaat//rode ui
Warme ham en brie uit de oven//beenhamsaus
pijnboompitten
Gezond ham//kaas//tomaat//komkommer//ui//ei//sla
beenhamsaus
Geitenkaas gegratineerd//honing//walnoten//rucola (V)
Warme pikante kip gebakken komkommer//taugé//sambal
Carpaccio rucola//pijnboompittenpesto//pijnboompitjes
oude kaas
Wilt u glutenvrij brood? Extra 2.5

Soepen

Uiensoep broodje//kaas//soepstengel (V)
Tomatensoep room//soepstengel
Tom kha kai duo soepje//Tom kha kai kroketjes
sesamstengel
Erwtensoep maaltijdsoep//roggebrood met katenspek

Bordje biologische verse friet (V)
Kinderbordje biologische verse friet (V)
Frikandel
Kaassoufflé
Van Dobben kroket
Van Dobben vegetarishe kroket (V)
Wieringer Hollandse garnalenkroket
Kibbeling remouladesaus
2 van Dobben kroketten wit of bruin brood//grove mosterd
2 van Dobben vegetarische kroketten
wit of bruin brood//grove mosterd (V)
2 Wieringer Hollandse garnalenkroketten
wit of bruin brood//cocktailsaus

Kadet
10
9
9
10
10

6.5
6
9
7.5

wit of bruin
Ham en kaas
Dubbel gebakken ei (V)
Van Dobbe kroket
Van Dobbe vegetarische kroket (V)
Wieringer Hollandse garnalenkroket
Kaassoufflé
Frikandel

3.5
2.5
2.5
2.5
3
3.5
4.5
10
8
9
12

4
3.2
4
5
6
3.5
3.5

Met bijpassend brood
Hamburger 100% rundvlees//brood//gebakken uien//spek
BBQ saus//deze wordt standaard medium geserveerd
Pulled pork brood//low and slow op onze black bastard BBQ
BBQ saus
Oesterzwamburger brood//rucola//truffelmayonaise (V)

9
11
9

Pannenkoeken

Naturel (V)
Appel (V)
Kaas (V)
Ham
Spek
Hazelnootpasta (V)
Extra spek, ham, kaas of appel
Poffertjes roomboter//poedersuiker (V)

Uitsmijters wit of bruin brood
Naturel (V)
Kaas (V)
Ham
Spek
Speciaal gebakken uien//champignons//tomaat (V)
Boerenomelet spek//aardappel//diverse groenten
Extra spek, ham of kaas

4.5
5
5.5
5.5

5.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
1.5
5

Borrelhapjes

Mix garnituur
Mix garnituur
Bitterballen
Bitterballen
Visballetjes remoulade saus//gefrituurd
Vegetarische bitterballen (V)
Mini kaassoufflés
Kaastengels jong belegen (V)
Vegetarische loempia’s (V)
Kipkluifjes
Wieringer Hollandse garnalenkroketjes
Kipnuggets van echte kipfilet
Krokante garnalen
Mini gehaktballetjes met mosterd mayonaise
Inktvisringen aïoli//maismeel//gefrituurd

Nagerechten

6
7.5
7.5
7.5
8.5
9
1.5

8
16
8
16
10
6
8
6
8
4
4
6
4
8

stuks
stuks
stuks
stuks
stuks
stuks
stuks
stuks
stuks
stuks
stuks
stuks
stuks
stuks

Dame blanche roomijs//warme chocoladesaus//slagroom
Café glacé koffie koffie//roomijs//slagroom//slagroomtruffel
Cappuccinokop roomijs//cappuccino ijs met
chocoladestukjes//slagroomtruffel//slagroom
Warm Callants”oog”appeltje kaneelijs//slagroom
Kinderijsje in leuke zeebeker//roomijs//aardbeienijs
smarties//slagroom
Koffie speciaal koffie of cappuccino met diverse lekkernijen

3.5
4
4.5
5
3
6.5
8.5
4

Wijnkaart

Huiswijn van wijnhuis
La Campagne uit Zuid Frankrijk

Glas/0.5/fles

3.5/12/17
Rood Merlot
De lange schilweking maakt deze Merlot
geconcentreerd en vol van smaak. In de neus domineren
aroma’s van cassis, frambozen, vanille en kruiden. De
smaak is volfruitig, met rokerige spicy tonen
3.5/12/17
Wit Chardonnay
Zonnewarmte en frisheid zijn perfect met elkaar in
balans. Aroma’s van perzik en peer worden aangevuld
met romige tonen van hazelnoot en boter
3.5/12/17
Rosé Cinsault
Een lichtroze, fruitige rosé met levendige aroma’s van
besjes, bosaardbeien van la Campagne en frambozen.
Rijping op de fles maakt hem zacht en rond en geeft
hem meer complexiteit

Huiswijn uit de Gascogne
Montgravet

onderstaande is de gehele dag te bestellen

Tosti’s

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

Hartig

Gemengde pinda’s (V)
Kaasblokjes grove mosterd (V)
Olijven (V)
Olijven met feta (V)
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
Flatbread huisgemaakt brood//aïoli (V)

7.5
14.5
7.5
14.5
5.5
7.5
7.5
7
5
6
9.5
7.5
9
7.5
9

7
5
7
7
4.5
6.5

4/13.5/19.5
Wit Sauvignon
Stuivend en bloemig met frisse groene appel, limoen,
lychee en perzik
4/13.5/19.5
Rood Syrah
Vol, rond en soepel met pittige bessen, zwoele kersen en
wat kruidigheid

Italiaanse wijn
Wijnhuis Ciu Ciu uit de Marken

San Carro Rosso
Rode wijn van Merlot, Sangiovese en Barbera druiven.
Diep paarse kleur met robijnrode tinten
Tebaldo Vino Bianco
Aromatische fruitige witte wijn, een combinatie van
Chardonnay, Pinot Grigio en Sauvignon blanc
Lazio Rosato
Mooie rosé, een combinatie van de stoere
Montepulciano en de delicate Sangiovese druif

Overige wijnen

Rosé d’anjou
Franse half zoete, fruitige en frisse rosé
Bereich Bernkastel
Een Duitse zoete witte wijn

4.5/15/22
4.5/15/22
4.5/15/22

4/13.5/19.5
3.5/12/19

Prosecco

Licht tintelende wijn uit Italië
Wit beetje droog en niet te veel alcohol
Glas
Klein flesje prosecco wit 0.2
Fles

4.5
7.5
18
21/22

