
HAVE A BITE!E
SALADES

LEKKER! GEZOND!
VERS! GROEN!

MET KLEUR!

Beach Brasserie - geopend tot 17.00 uur

Gegrilde asperges met mozarella, little gem, rode ui, walnoten,
gepofte tomaten & gemarineerde olijven   € 9,95
In knoflook & citroengras gemarineerde garnalen met mango, 
avocado & gember     € 10,95
Pikante kip met ananas, paprika & biologische
cashewnoten      € 10,95

BROOD
VERS VAN HET VLAAMSCH BROODHUYS! WIT OF BRUIN

Italiaanse broodrol met gerookte zalm, kruidencrème, sjalotjes & rucola  € 8,75
Huisgemaakte tonijnsalade met knapperige ijsbergsla    € 8,25
Uitsmijter (3 gebakken eieren) met ham, kaas en/of spek   € 9,75
Gerookte rib-eye met truffelmayonaise, veldsla & biologische pijnboompitten € 8,75
Club sandwich met kip, kaas, bacon & ei      € 11,75
Tosti Hawaï met salami & oude kaas, geserveerd met naturel chips & chili saus € 5,50
Tosti Classic met ham & kaas, geserveerd met naturel chips & ketchup  € 4,50

12 UURTJE C
Kopje soep van
de dag, echte Haagse 
vleeskroket en ouderwets 
broodje kaas € 11,25

WARME KAART
ALTIJD GOED!

American hotdog met little gem, mosterd & gefrituurde uitjes € 9,50
Beach burger met little gem, Baharat mayonaise, Haagse pickels
oude kaas & bacon, geserveerd met friet    € 16,75
Huisgemaakte kipsaté met friet, atjar salade, kroepoek &
heerlijke saté saus      € 16,75
Romige huisgemaakte pomodori soep met geroosterde
knoflook & ui       € 6,50
Soep van de dag: altijd vers & wisselend    € 6,50

SNACKS
VOOR BIJ DE BORREL OF 
GEWOON TUSSENDOOR!

Kaasstengels |  6 stuks  € 5,75
Chicken bites | 5 stuks  € 6,75
Teriyaki spiesjes | 4 stuks € 6,75
Haagse bitterballen | 6 stuks € 6,75

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

ZOETE TREK
LEKKER BIJ DE 

KOFFIE OF THEE!
EEN KLEIN 
FEESTJE!

Appeltaart van het Vlaamsch Broodhuys
met geslagen room  € 3,25
Red Velvet cake  € 4,25
Classic brownie  € 4,25
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eet smakelijk!

Meer informatie nodig?

Wij denken graag met u mee!


