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food 

Strand- 
paviljoen



Voorgerechten
Broodplankje  6,-
kruidenboter | aioli

Rundercarpaccio 12,-
truffelmayonaise | Old Amsterdam

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

Soepen
Pomodoriesoep  7,-
boter | brood

Soep van de week 
boter | brood  
Vraag ernaar bij onze medewerkers

Salades
Rundercarpaccio 19,50
truffelmayonaise | Old Amsterdam

Gerookte zalm 19,-
rode ui | kappertjes | mosterd-dille saus

Gegrilde groenten  18,-
vegan | avocado | hummus

Warme geitenkaas  18,50
honing | walnoten

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 sweet 24,50
knoflooksaus

Spareribs spicy 24,50 
knoflooksaus

Steak van de week   
wisselende saus

Kibbelling van kabeljauw 18,50 
kibbellingsaus

Scholfilet 21,- 
ravigottesaus

Catch of the day  
Vraag ernaar bij onze medewerkers

Lasagne  18,-
verschillende groenten | buffelmozzarella

Indische curry  19,- 
vegan | basmatirijst | naanbrood

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met friet en sla.

Hamburgers
Kust burger 18,50
250gr rundvleesburger | spek | gebakken ui

Old Dutch  19,50
250gr rundvleesburger | Old Amsterdam | spek | gebakken ui

Extra
Zak friet    4,50
Sla   3,-



Kindermenu
Verrassingsbox  9,-
appelmoes | mayonaise | ketchup
keuze uit een kroket, frikandel of kaassouflé 

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

Poffertjes  8,-
appelmoes | boter | poedersuiker

Nagerechten
IJscoupe  7,-
Keuze uit karamel, aardbei of chocolade

IJscoupe van de dag  8,50
Vraag ernaar bij onze medewerkers

mmmm...
dat smaakt

naar meer!



Ontbijt
Standaard ontbijt  12,-
keuze uit een witte of bruine snee brood en pistolet
keuze uit ham of kaas
croissant | gekookt ei | hagelslag | jam | boter

Luxe ontbijt  15,-
keuze uit een witte of bruine snee brood en pistolet
keuze uit gerookte zalm of tonijnsalade
croissant | gekookt ei | hagelslag | jam | boter

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



 Vegetarisch
  Vegetarisch mogelijk

Allergeneninformatie?
Vraag ernaar bij onze medewerkers. W
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Lunch

Broodje rundercarpaccio  13,-
truffelmayonaise | Old Amsterdam

Broodje tonijnsalade  10,-
Pink Lady appel | augurk

Twee rundvleeskroketten 8,50
boter | mosterd

Broodje gegrilde groenten  12,-
vegan | avocado | hummus

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

Broodje warme geitenkaas  12,50 
honing | walnoten

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

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

keuze uit een wit of bruin broodje


