
Smugglers grill



Smugglers Grill
geopend van 17.00 - 22.00 uur

Om te delen
Huisgebakken focaccia                            6,50
met rozemarijn, zeezout en aioli 

Brood & smeersels                 6,50
zuurdesem brood met gezouten-, kruiden- en  
truffelboter

Om mee te beginnen

Heeft u een allergie? Meld het ons!

Hollandse garnalencocktail              12,50
van Scheveningse bodem met ijsbergsla en cocktailsaus

Bruschetta met gerookte makreel                       7,50 
met zure room, verse kruiden en pittige tuinkers

Halve spare rib               9,50 
zoet of pittig

Sticky Buffalo Wings (5 stuks)             7,50 
gemarineerde en gebakken kippenkluifjes

Reuze gamba’s (3 stuks)             13,50
met pittige aioli

Carpaccio                            13,50
van Noord-Europees Simmentaler rund met rucola,  
Parmezaan, truffelmayonaise, appelkappertjes en 
pijnboompitten

Vitello tonato                               12,50
geroosterd kalfsvlees met tonijnmayonaise, kappertjes, 
rucola en honingtomaatjes

Escargots                             9,50 
gegratineerd met verse kruiden, fleur du sel boter en een 
vleugje knoflook

Tabouleh salade                   11,50 
couscous salade met granaatappel, hummus en yoghurt

Lokaal en speciaal
MSC Keurmerk 
Onze vis komt van de Scheveningse visafslag en heeft 
het MSC keurmerk. Het doel van dit keurmerk is al 10 jaar 
om oceanen gezond en vol leven te houden. Het blauwe 
keurmerk laat zien dat de vis die je eet afkomstig is van 
de duurzame bron. 

Lillie’s Q BBQ Sauces              12,50
De gehele lijn van deze Amerikaanse Award Winning  
BBQ saus serveren wij als enige hotel in Europa in onze  
restaurants. Wij hebben onze favoriet uitgezocht en 
verkopen deze in onze Smugglers Grill en Beach  
Brasserie. Deze BBQ saus, genaamd Carolina, bevat een 
vleugje appel en limoen en smaakt heerlijk bij pulled pork, 
gerookte kip en ribs. Een bijzonder cadeau voor familie 
en/of vrienden!

Het Simmentaler rund
Simmental is een ras dat afstamt van runderrassen uit de 
Middeleeuwen. Door het heerlijke leven dat de runderen 
hebben in Noord-Europa, is het vlees extra mals en voller 
van smaak. 

Iberico varken
Het Iberico varken, ook wel ‘el cerdo Ibérico’, is een  
varkensras afkomstig uit het Zuid-Westen van Spanje. 

Antiboise 
Antiboise is een lauwwarme dressing gemaakt van 
tomaat, kappertjes en zwarte olijven. De dressing is  
vernoemd naar de stad Antibes aan de Franse zuidkust. 

Soepen
Grootmoeders tomatensoep                            6,50
met balletjes

Uiensoep                            7,50
gegratineerd met brood en gruyère

Vegetarisch



Smugglers Grill
geopend van 17.00 - 22.00 uur

Kindermenu     8,50
Tomatensoep

Kipnuggets met friet en appelmoes             
Pasta met tomatensaus              
Kroket met friet en appelmoes

Kinderijsje               

Heeft u een allergie? Meld het ons!

Tarte tatin                              7,50
Omgekeerd gebakken Franse appeltaart met een bolletje 
vanille ijs

Peche Melba                                  7,50
perzik-vanille ijs met frambozensaus en geschaafde 
amandelen    

Dame Blanche à la Carlton Beach               7,50
vanille ijs met slagroomsoesjes, warme chocoladesaus  
en gezouten karamelparels

Banana dream                 7,50
gegrilde banaan met geschaafde chocolade en  
macarons

Franse

Rozemarijn  
kriel

Gepofte  
aardappel

Groente van het 
seizoen

Groene salade

Koolsla

Warm 
• Peper
• Truffel
• Petjel pinda

Koud 
• Mayonaise
• Ketchup
• Lillie’s Q BBQ

Friet GroenteSaus

Kippendijsaté                          17,50
2 spiesen geserveerd met atjar, sambal, kroepoek,  
frietjes en petjal pindasaus

Reuze gamba’s (5 stuks)              23,50
met pittige  aioli     

Spareribs                          18,50
zoet of pittig

Beef burger                17,50
met sla, tomaat, bacon, augurk, oude cheddar 
geserveerd op een zwart sesam broodje 
+ pulled pork              + 3,50  
 
Tex-Mex burger               17,50
een pikante vegetarische burger met guacamole en zure 
room

Tonijnsteak                24,50
met een frisse pikante tomatensaus uit ‘Antibes’

Entrecôte (250 gr)               22,50
uit de lende gesneden

Tournedos (180 gr)                          26,50
heerlijk vlees van het middelste gedeelte van de  
ossenhaas

Surf & Turf                            29,50
tournedos met 1 reuze gamba

Rib-eye (300 gr)                  24,50 
voor de grote trek

Côte du pork van Iberico varken            21,50 
een heerlijke tomahawk 

Vegan curry               17,50
van kikkererwten, aardappelen en groenten geserveerd 
met een pikante tomatensalade en knoflook naanbrood
      

Van de Grill

Nagenieten

Vegetarisch
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