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food 



Soepen & Voorgerechten
Broodplankje    6,- 
kruidenboter | aioli 

Rundercarpaccio  12,- 
truffelmayonaise | Old Amsterdam 

Gerookte zalm met toast  11,- 
rode ui | kappertjes | mosterd-dille saus

Gegrilde champignons met toast    9,50 
ui | knoflook | balsamicoazijn  

Pomodoriesoep   7,- 
boter | brood 

Wisselende soep van de chef  7,-  
boter | brood | vraag ernaar bij onze medewerkers

Groene vis = goede vis! 
Op onze menukaarten vind je alleen maar ‘goede’ vis.  
Dat is vis met een keurmerk, of vis die groen scoort op de 
VISwijzer van milieuorganisatie Good Fish. Dat betekent dat 
de vis duurzaam wordt gevangen, met minimale schade aan 
de natuur. Zo dragen we samen bij aan gezonde oceanen 
boordevol vis.



Hoofdgerechten
Kipsaté  21,50
atjar | kroepoek 

Spareribs  24,50 
knoflooksaus  

Kibbeling   18,50 
ravigotesaus

Lasagne    18,-  
verschillende groenten | buffelmozzarella 

Indische curry    19,-  
vegan | basmatirijst | naanbrood

Zalmfilet    24,50 
lemon peper | kruidenolie  

Schnitzel XL   21,50 
300 gram

Hamburgers
Beachclub Roompot Zandvoort-Burger   18,50
200 gram rundvleesburger | sla | tomaat | gebakken ui

Old Dutch    19,50
200 gram rundvleesburger | Old Amsterdam | spek | gebakken ui

Daar zeg je geen nee tegen! 
Niets is lekkerder dan een frietje op zijn tijd, mits het 
natuurlijk duurzaam gebakken is! Wij frituren uitsluitend in 
100% zonnebloemolie. En nadat wij de lekkerste friet hebben 
gebakken, krijgt de olie een tweede leven als duurzame 
brandstof. Ook besparen we per jaar twee ton plasticafval 
doordat de olie op een duurzame manier verpakt is.

 Vegetarisch
  Vegetarisch mogelijk

Allergeneninformatie?
Vraag ernaar bij onze medewerkers.



Side dishes
Zak friet  4,50 
Salade bij hoofdgerecht   4,50

Kindergerechten
Verrassingsbox  9,- 
friet | appelmoes | mayonaise | ketchup 
Keuze uit een kroket, frikandel of kaassouflé 

Verrassingsbox  11,- 
friet | appelmoes | mayonaise | ketchup 
Keuze uit kipnuggets of kibbeling 

Poffertjes  8,- 
boter | poedersuiker

Nagerechten
Montgommery (vegan) 100 ml  3,50
Keuze uit: Chocolate Bomb, Chocolate Chunk of Maple Pecan

Montgommery (vegan) 350 ml  8,-
Keuze uit: Chocolate Bomb, Chocolate Chunk of Maple Pecan

Proeverij van de chef  12,50
Vraag ernaar bij onze medewerkers

Good food
brings people

together 



Lunch
keuze uit een wit of bruin broodje

Griekse yoghurt met honing en walnoten  8,-
Griekse yoghurt met Cruesli multifruit    8,-    

Broodje rundercarpaccio   13,- 
truffelmayonaise | Old Amsterdam 

Broodje tonijnsalade   10,- 
Pink Lady appel | augurk 

Broodje rundvleeskroket 8,50 

Broodje groentekroket  8,-

Broodje gerookte zalm   13,- 
rode ui | kappertjes | mosterd-dille saus 

Broodje warme geitenkaas   12,50 
honing | walnoten 

Broodje gezond   9,50 
kaas | tomaat | sla | ei

Broodje curryworst  8,50 

Tosti ham/kaas   6,- 
Tosti kaas  5,- 
Tosti kaas/tomaat   6,- 

Omelet   9,50 
champignon | kaas

Uitsmijter naturel  7,50 
Uitsmijter ham  8,50 
Uitsmijter kaas  8,50 
Uitsmijter spek  9,- 
Uitsmijter ham/kaas  9,50 
Uitsmijter spek/kaas  10,- 

Koude pasta’s & salades 
keuze uit een pasta salade of frisse gemengde salade

Carpaccio   19,50 
Tonijn    19,50
Zalm   19,50
Geitenkaas   19,-



B
EA

C
H

C
LU

B
 Z

A
N

D
V

O
O

R
T


