
De Strandtent
Winterkaart vanaf 11 uur

Diner 
vanaf 11.00

Starters
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//hongaarse salami//pijnboompittenpesto

Soepen
Uiensoep gegratineerd broodje kaas                   
Tomatensoep pestoroom 
Tom kha kai duo soepje//Tom kha kai kroketjes
sesamstengel
Erwtensoep maaltijdsoep//roggebrood met katenspek
vegetarisch mogelijk
      
Voorgerechten
Runder carpaccio rucola//pijnboompittenpesto
oude kaas//pijnboompitten
Gamba’s al ajillo knoflookolie//courgette//brood//gepeld
Inktvisringen aïoli//maismeel//gefrituurd
Champignons met toast knoflook//peterselie//kruidenboter (V)
                                                          

Hoofdgerechten
Vlees
Saté gewokte kippendijen//paksoi//taugé//lente ui
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

Vis
Vispotje zalm//wisselende witvis//gamba’s//roomsaus
Inktvisringen aïoli//maismeel//gefrituurd
Vissie van de afslag
Fish & Chips remouladesaus

Vegetarisch
Falafel focaccia, aïoli en chilisaus (V)  
Zeewierburger XXL brioche//remouladesaus (V) 
Linzencurry met huisgemaakt naanbrood (V)
Vegetarisch duo shaslick spies//falafel burger met brioche
aïoli//vegetarische kroepoek (V)                                  

Alle hoofdgerechten worden per tafel geserveerd met salade, rijst of 
verse friet van biologische aardappelen met mayonaise. 

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

                                             
                                                                              

Salades
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 

Voor de kids
Voorgerechten
Tomatensoepje met pestoroom
   
Hoofdgerechten   
Kibbeling 
Spareribs
Broodje hamburger
Kipnuggets van echte kipfilet 
Frikandel
Kroket
Kaassoufflé

 Bovenstaande kids hoofdgerechten worden geserveerd met verse 
friet van biologische aardappelen, mayonaise en 

appelmoes
Pasta bolognese met kaas    
Poffertjes roomboter//poedersuiker (V)

Pizza’s
Pizza margherita tomatensaus//mozzarella//basilicum (V)
Pizza capricciosa tomatensaus//mozzarella//champignons
ham
Pizza salami tomatensaus//mozzarella//salami

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 of kijk op onze website 
www.destrandtent.nl
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