
ELUNCH
12.00 uur - 17.00 uur

Ceasar salade met gegrilde kipfilet, rode ui en knoflook 
croutons       € 11,75
Quinoa salade met komkommer noodles, limoen mayonaise 
en verse tonijn steak      € 11,75
Salade van groene asperge, zongedroogde tomaten, gemarineerde 
olijven, gepofte mais, feta en mosterd dille dressing  € 9,75  
    

BROOD
VERS VAN HET VLAAMSCH BROODHUYS! WIT OF BRUIN

Hummus met gegrilde groente en rucola           € 7,75
Gerookte rib-eye met truffelsaus en pijnboompitten         € 9,75
Huisgemaakte tonijnsalade met zongedroogde tomaten en aceto balsamico stroop   € 8,75
Carpaccio met veldsla, pijnboompitten, Parmezaanse kaas, kappertjes 
en truffelmayonaise              € 9,75
Club sandwich met kipfilet, kaas, bacon, tomaat en komkommer        € 11,75
Broodrol met zalm, kruidenkaas, sjalotjes en rucola         € 9,75
Gestoomde bun met pulled chicken, little gem en BBQ saus        € 9,75
Tosti ham en kaas met naturel chips en ketchup          € 4,75
Pikante hotdog met mosterdsaus en gefrituurde uitjes         € 9,75
Beach Burger geserveerd met baharat mayonaise, bacon, oude kaas, little gem 
en rode uiencompote en friet            € 15,00

SOEPEN
Soto soep met lente ui, kip, 
taugé, koriander en mihoen € 6,25
Boullabaise geserveerd met 
een crostini         € 7,25 

SNACKS
Kaasstengels |  6 stuks   € 5,75
Chicken bites | 5 stuks   €6,75
Krokante garnalen  | 6 stuks  € 6,75
Haagse bitterballen | 6 stuks  € 6,75
Broodplank met aoili en tapenade  € 4,50
Portie friet met mayonaise  € 4,50

HAAGS 
KWARTIERTJE
Plankje met kaas, worst, 
gemarineerde olijven, 
borrelnoten en een 
gemengd bittergarnituur
€ 12,00

ZOETE TREK
Appeltaart van het Vlaamsch Broodhuys met 
geslagen room    € 3,25
Red Velvet cake   € 4,25
Taart van de week  € 4,25

SALADES



EDINER
vanaf 17.00 uur

SOEPEN
Soto soep met lente ui, kip, 
taugé, koriander en mihoen    € 6,25
Boullabaise geserveerd met 
een crostini            € 7,25 

SNACKS
Kaasstengels |  6 stuks       € 5,75
Chicken bites | 5 stuks       €6,75
Krokante garnalen  | 6 stuks      € 6,75
Haagse bitterballen | 6 stuks      € 6,75
Broodplank met aoili en tapenade   € 4,50
Portie friet met mayonaise      € 4,50

SALADES
Ceasar salade met gegrilde kipfilet, rode ui en knoflook croutons  € 11,75
Quinoa salade met komkommer noodles, limoen mayonaise en 
verse tonijn steak       € 11,75
Salade van groene asperge, zongedroogde tomaten, gemarineerde 
olijven, gepofte mais, feta en mosterd dille dressing   € 9,75  

VOORGERECHTEN
Carpaccio van rund met truffelmayonaise, pijnboompitten en   € 11,75
Parmezaanse kaas
Vitello Tonato         € 11,75
Copa di Parma met cantaloupe meloen, gemengde sla en rode port 
siroop         € 11,75

HOOFDGERECHTEN
In de oven gegaarde zalmfilet met een kruidenkorst, citroen risotto
en tomaten schuim       € 20,50
Hele dorade met antiboise, groene asperges en aardappels uit de oven € 21,50
Tournedos met gerookte aardappel mousseline en een saus van
Coburgerham en zwarte peper      € 23,50
Entrecote van de BBQ geserveerd met gnocchi, paddestoelen en
appelcalvados saus       € 21,50
Kip curry met rode peper en koriander geserveerd met naan brood
en yoghurt-mint saus       € 18,75
Beach Burger geserveerd met baharat mayonaise, bacon, oude kaas, little gem 
en rode uiencompote en friet      €15,00
Ravioli gevuld met paddenstoelen, romige truffelsaus, rucola en
pijnboompitten        € 16,75

DESSERTS
Aardbeien Romanoff met verse aardbeien en vanille ijs   € 8,75
Gegrilde ananas met kokosijs en Oreo parfait     € 8,75
Creme brulee van tonka bonen met mokka ijs    € 8,75
Beach Coupe met sorbet ijs, vers fruit en slagroom   € 8,75  
    

Speciale dieetwensen of 
een allergie? Laat het ons 
weten! Ons team helpt u 

graag.

Have fun at the 
BEACH!


