
Beachclub
geopend vanaf 12.00 uur

Taarten  
Taart van de dag

 

                              4,75

Verse appeltaart van de bakker

           

4,75
met slagroom             + 0,75
met vanille ijs              + 1,50

              

Broodjes 12.00-16.00 

Heeft u een allergie? Meld het ons!

Belegen boerenkaas 

     

           6,75

Beenham

   

           6,75

Roombrie met bieslook

               

7,25

 

Ossenworst met een gekookt ei en ui 

             

8,50

 

Gerookte rib-eye met truffelmayonnaise

   

           8,95

Gerookte zalm met mierikswortel

    

           9,50

Hollandse garnalen met cocktailsaus

 

9,50

     

    

     

    

               

    

     

     

   

  

   

 

 

 
  

 
 
 
 

 

Spelt , maïs of 2 zachte witte of bruine puntjes

Holtkamp kroketten 12.00-16.00

Draadjesvlees kroketten (2 stuks)            6,75

Scharrelkip kroketten (2 stuks)            6,75

Garnalenkroketten (2 stuks) 7,25

Friet in plaats van brood + 1,50

Wit of bruin brood geserveerd met mosterd

Salades 12.00-16.00 
Griekse salade              11,50
met watermeloen en feta

Vissalade            14,50
van Hollandse garnalen, gestoomde makreel, 
gemarineerde anchovis en gefrituurde inktvisringen

Zomersalade              13,50

met gerookte kip, cashewnoten en een pesto dressing

Scheveningse vissoep              8,50
met Hollandse garnalen en kabeljauw

Tom kha kai            7,50
Thais geïnspireerde kokossoep met kip, aromatische 
kruiden en verse chili

Soepen  12.00-16.00

geserveerd met wit of bruin brood

Warme gerechten hele dag

Hotdog in Zuid-Amerikaanse stijl
jalapeño en kaas gevulde hotdog met augurk, tomaat, 
salsa en guacamole

           8,50

geserveerd met friet, mayonnaise en salade

Kippendij saté
3 stokjes kipsaté met petjel pindasaus, atjar en kroepoek

          17,50

Kleine portie kibbeling              7,50
van kabeljauw met remoulade saus

Kroketjes (2 stuks)            7,50

Voor de kids hele dag

geserveerd met frietjes en appelmoes

Kipnuggets (6 stuks)            7,50

Vegetarisch

Beach burger
100% rundvlees met bacon, sla, tomaat, komkommer, 
relish en Ierse cheddar op een zwarte sesam brioche

           17,50

Kibbeling 
van kabeljauw met remoulade saus

           17,50

Tex-Mex vegaburger 
een pikante vegaburger met guacamole en zure room

           17,50



Beachclub
Borrelplanken vanaf 14.00 
Proeverij groot

 

                            24,50

           

    

Snacks vanaf 14.00 

Heeft u een allergie? Meld het ons!

Zuurdesem brood                 6,50
met hummus, muhammara en aioli 

     

   

                Olijven                  3,50

              

Oude - en jonge boerenkaas                6,50

   

Bitterballen (6 stuks)                6,95

    

Mexicaanse nachos                 7,50 
met cheddar, jalapeños, zure room, salsa en koriander

 

     

    

     

    

               

    

     

     

   

  

   

 

 

 
  

 
 
 
 

 

Zin in een feestje?
Carlton Beachclub is een unieke locatie om jouw event te 
organiseren! Of je nu je verjaardag, meeting, zomerborrel, 
BBQ of bedrijfsevent wil organiseren, dat is bij Carlton 
Beach mogelijk. Van 15 tot 500 gasten. 

Voor meer informatie, vraagt u gerust onze medewerkers.

Sea you at the Beach!

Diner vanaf 17.00 
Chef’s special        dagprijs
Wisselend vleesgerecht 

Vangst van de dag       dagprijs
Wisselend visgerecht van de Scheveningse visafslag

De zoete verleiding                7,50
Een zoete lekkernij van de dag 

3 bitterballen, 3 kaastengels, 3 chicken bites, 2 garnalen 
kroketten, harde kaas soorten, Haagse leverworst, 
serranoham, olijven, salade capreze en brood met dips

Proeverij klein              14,50
2 bitterballen, 2 kaastengels, 2 chicken bites, Haagsche 
leverworst, Manchego, serranoham, olijven en brood met 
dips

Borrelplateau ‘Frituur’ 
bitterbal, kaastengel, chicken bite, vlammetje, inktvisring
- Groot (4 stuks per snack)             17,50
- Klein (2 stuks per snack)               9,50

Dun gesneden serranoham (100 gr)              7,50

Vegetarisch

Kaastengels (8 stuks)                6,95

Chicken bites (6 stuks)               6,95

Inktvisringen met wasabi mayonnaise             8,95

Vlammetjes (6 stuks)               6,95


