Avondkaart

van 17:00 tot 21:00 uur
Sinds 2016 heeft strandpaviljoen de kust een nieuwe eigenaar en hiermee een nieuw team. Hierdoor is de menukaart iets veranderd.
wij vinden het heel erg belangrijk dat het aanbod van eten en drinken vers en overheerlijk is. Wij willen graag de kwaliteit
van het eten en de sfeer waarborgen! Hierdoor zijn wij genoodzaakt om ons aan deze menukaart te houden.
Wilt u liever een simpele snack (patatje, kroket, fricandel, etc)? Deze zijn voortaan alleen verkrijgbaar
bij onze kiosk, zodat u deze lekker op het strand kunt oppeuzelen!

Voorgerechten

Hoofdgerechten

slofjes brood vooraf 2 pers.			 4,50

Kipsaté met atjar en kroepoek 		

met kruidenboter, aioli en tapenade

			

Soep van de dag			
dagprijs
tomatensoep vegetarisch			 5,95
rundercarpacio				 8,95
Met old amsterdam kaas en truffelmayonaise		

geitenkaas salade				 8,95
met honing en walnoten

huisgerookte zalm salade			 9,95
met tuinkruidenmayonaise

gamba’s in kruidenknOFLOOK olie		

9,95

Grote salades
runderCarpaccio				12,95
met old amsterdam kaas en truffelmayonaise*

Hete kip 					12,95
Met champignons, taugé en ketjap chilisaus*

Warme geitenkaas 				12,95
Met honing en walnoten*

huisGerookte zalm 				14,95
Met tuinkruidenmayonaise*
*GESERVEERD OP WIT OF BRUIN LANDBROOD!
In onze gerechten op onze menukaart kunnen allergenen
voorkomen. Wij verzoeken u te alle tijden uw allergie aan onze
medewerkers kenbaar te maken, zodat onze chef-kok met alle
zorgvuldigheid uw maaltijd kan bereiden.

www.strandpaviljoendekust.nl

Grote trek! XL versie

Varkenshaassaté met atjar en kroepoek
			

Grote trek! XL versie

Kalfsentrecôte 200 gram			

16,95
21,95
17,95
22,95
21,50

Met keuze uit kruidenboter, groene pepersaus
of roquefortsaus

Runder Ribeye 200 gram			 19,95
Met keuze uit kruidenboter, groene pepersaus
of roquefortsaus
			
Grote trek! 300 gram

Spareribs (Specialiteit van de chef-kok)
Vegetarische lasagne 			

26,95
17,95
14,95

Met aubergine, courgette, bechamelsaus & kaas

gamba’s in kruidenknOFLOOK olie		
Kibbeling van Kabeljauw			

16,95
15,95

Met ravigotesaus

Noordzeetong 					24,95
Met botersaus

Daghap 					12,95
(Vraag hiernaar bij de bediening. Niet in het weekend.)

Kindermenu

voor de kleintjes tot 12 jaar

KROKET* 					 7,95
FRIKADEL* 					 7,95
KAASSOUFFé* 					 7,95
Kipsaté* 		
			
9,95
SPARERIBS* 					 9,95
KIBBELING VAN KABELJAUW* 			
8,95
VEGETARISCHE lasagne 			
7,95
*MET HUISGEMAAKTE FRIET, gezond spiesje EN APPELMOES

Toetje toe

van 17:00 tot 21:00 uur

Desserts
IJscoupe aardbei 				 5,50
Heerlijk vanille softijs met aarbeiensaus

IJscoupe chocolade 				 5,50
Heerlijk vanille softijs met chocoladesaus

IJscoupe caramel 				 5,50
Heerlijk vanille softijs met caramelsaus

Ben&Jerry’s cookie dough 			

3,00

huisgemaakte tiramisu

6,95

			

Geserveerd met een toefje ijs

huisgemaakte bosvruchten Cheesecake

Speciale koffies
KoffIe of thee compleet			

5,95

5,95

KoffIe of thee met 3 zoetigheden

Geserveerd met een toefje ijs.
Sticky toffee Caramel taart met dadels en vijgen 5,95
Geserveerd met een toefje ijs.

Irish coffee 					 6,75

Griekse Yoghurt met vers fruit 		
Griekse Yoghurt met honing en walnoten

met amaretto

5,95
5,95

met jameson

Italian coffee 				 6,75
French coffee 				 6,75
met Cointreau

Wist je dat
- Wij ook strandhuisjes verhuren?
- Je deze strandhuisjes per weekend, midweek of week kunt
huren?
- onze strandhuisjes volledig geïssoleerd zijn?
- Dit heel lekker is in het voor- en naseizoen?
- Je de tarieven kunt vinden op www.aanzeeslapen.nl?

Spanish coffee 				 6,75
Met Tia maria

Baileys coffee 				 6,75
Kiss of FIre 					 6,75
met cointreau en tia maria

Licor 43 coffee 				 6,75

- Ons strandpaviljoen er in de winter niet staat?
- Dat dat betekend dat ons paviljoen eind oktober wordt weg
gehaald?

www.strandpaviljoendekust.nl

