19-zo-on-01

VOLG ONS

ONTBIJTKAART

/HETSTRANDHUIS

TOT 12.00 UUR

vers van de dag

ONTBIJT
Continentaal
boerenbrood, croissant, gekookt ei, vleeswaren, kaas, boter
en divers zoet beleg

9

Verse jus d’orange

4

Smoothie van de dag
wij vertellen u graag welke smoothie wij serveren (op=op)

6

Boerenyoghurt
met muesli en vers fruit

5

uitsmijters
warme dranken

Keuze uit wit, maïs of boerenbruin brood
Uitsmijter ham
2 sneetjes brood belegd met ham en 3 spiegeleieren

8

Uitsmijter kaas
2 sneetjes brood belegd met kaas en 3 spiegeleieren

8

Uitsmijter ham-kaas
2 sneetjes brood belegd met ham, kaas en 3 spiegeleieren

8,5

tosti’s

Koﬃe / Decafé

2,5

Cappuccino

3

Koﬃe verkeerd

3

Espresso

2,5

Dubbele espresso

4

Espresso macchiato

3

Macchiato

3

Tosti ham

4

Toﬃe koﬃe

4

Tosti kaas

4

Café brulée

4

Tosti ham-kaas

4,5

Café noisette

4

Tosti ham-kaas triple
een drie lagen tosti

5,5

Warme Chocomel

3

slagroom

0,6

siroopshot (hazelnoot, caramel of vanille)

0,6

huisgemaakt gebak
Heerlijk appelgebak
slagroom
Gebak van de dag
wij vertellen u graag welk huisgemaakt gebak wij serveren
slagroom

thee
4
0,6
4
0,6

Thee
2,5
diverse smaken losse thee van Fleur de Café:
green chai, rooibos naturel, sencha lemon, sterrenmix, earl grey,
jasmin pearls, zwarte thee organic en bosvruchten.
Verse muntthee

3,5

met honing
Gemberthee
met honing

WWW.HETSTRANDHUIS.NL |

Heeft u een voedselallergie? Heeft u een voedselallergie? Meldt dit dan bij de bediening.

3,5

18-zo-on-01

VOLG ONS

ONTBIJTKAART

/HETSTRANDHUIS

TOT 12.00 UUR

High Tea

BBQ topper

Aangespoeld vanuit Engeland en helemaal hip & trendy, de high

Genieten van een BBQ op het terras!

tea! Heerlijk genieten van de hedendaagse versie van het aloude

De ondergaande zon, ontspannen muziek,

Engelse high tea met familie, vriendinnen of vrienden buiten in

relaxen met je vrienden of collega’s, een

de lounge of juist binnen bij het haardvuur.

heerlijk koud biertje en genieten van onze BBQ.

Genieten van alle seizoenen! Elke dag is het uitzicht weer anders

Wij hebben al jaren ervaring met de lekkerste BBQ

en hierdoor ook dagelijks weer bijzonder.

arrangementen voor een vriendelijke prijs. De BBQ
wordt bereid met eerlijke en pure producten van onze

Vraag de bediening naar de mogelijkheden of ga naar

hoﬂeveranciers, gewoon genieten! Denk aan een

de website voor alle informatie.

heerlijk stukje gegrilde zalm, saté, sappige hamburgers,
gamba’s en malse spareribs.

Wilt u een ontvangst met bubbels of kiest u liever voor een High Wine?
Ook voor vegetariërs hebben we een uitgebreid aanbod
Minimale afname: 2 personen. Reserveren is noodzakelijk

voor de BBQ; groenteburger, gegrilde groenten met
geitenkaas, maïskolf, gepofte aardappel, groen salade

Wij bespreken graag de mogelijkheden met u.

en sauzen.

Vraag de bediening naar de mogelijkheden of ga naar
de website voor alle informatie.

Trouwen aan zee
Vergaderen
Zeg nou zelf “wat is er nu mooier dan trouwen aan zee?” Zelfs als het weer
een beetje tegenzit zullen jullie als bruidspaar het samen met jullie gasten

Een presentatie met uitzicht op zee?

als een ongekend positieve ervaring beleven.

Vergaderen kan bij Het Strandhuis 365 dagen per jaar!
In de aparte zaal heeft u het mooiste uitzicht over zee en

Met de vloedlijn van Wijk aan Zee als decor en als het even meezit een

de rust van de golven voor de juiste vergader toon.

langzaam in de zee zakkende zon bied Het Strandhuis werkelijk alles wat een
bruidspaar zich kan voorstellen. Cabana Events en het personeel verzorgen

Het Strandhuis de plek voor een creatieve, productieve

jullie bruiloft tot in detail, alsof het hun eigen bruiloft betreft. Hierdoor kunnen zij

en zakelijke geest. Van een simpele lunchpauze tot

oprecht zeggen: “Wij zijn al meer dan 200 keer getrouwd aan zee.”

een uitgebreid diner, zelfs een activiteit behoort tot de
mogelijkheden.

Tijdens het eerste kennismakingsgesprek worden alle mogelijkheden en nog
belangrijker jullie wensen besproken. Een op maat gemaakte oﬀerte met alle

Het Strandhuis maakt van vergaderen een totaal nieuw

doorgenomen punten ontvangen jullie binnen 5 werkdagen. Wat is er bedacht

concept, van loungen tot en met een beamer projectie.

door vrienden en familie, moet er toch nog een aanpassing worden gedaan of
heeft de ceremoniemeester een klein geheimpje?

Vraag de bediening naar de mogelijkheden of ga naar de
website voor alle informatie.

Onze locatie biedt voor elk draaiboek een passende oplossing met als doel om
van jullie dag iets onvergetelijks te maken.

Vraag de bediening naar de mogelijkheden of ga naar de website voor alle
informatie.

19-zo-lu-01

VOLG ONS

LUNCHKAART

/HETSTRANDHUIS

12.00 - 16.30 UUR

tosti’s

favoriete broodjes
Bij onderstaande broodjes heeft u de keuze tussen boerenbrood bruin/mais/wit

Tosti ham of kaas

4

Tosti ham-kaas 		

4,5

Tosti ham-kaas triple
een drie lagen tosti

5,5

soepen
Alle soepen worden geserveerd met boerenbrood en boter

Huisgemaakte tomatensoep V
6
van puur tomatenvlees 		

Broodje oude kaas V
heerlijke oude kaas en Amsterdams zuur

6,5

Broodje carpaccio
van Angus beef met basilicum-mayo, parmezaan, kappertjes,
rucola en zongedroogde tomaatjes

9

Broodje kroket
2 kroketten op 2 sneetjes brood met mosterd

7,5

Broodje garnalenkroket
2 garnalenkroketten op 2 sneetjes brood

8,5

Focaccia zalm
met komkommercrème en mesclun

9,5

Klassieke Franse uiensoep
met een crouton van oude kaas

6

Broodje gezond
met ham, oude kaas, gemengde salade en een gekookt ei

7

Dagsoep
wij vertellen u graag welke dagsoep wij serveren

6

Broodje van de dag
wij vertellen u graag welk broodje wij serveren

6

Pannetje soep op tafel
keuze uit bovenstaande soepen, met extra stokbrood,
voor de grote trek

11

Lunch topper
Club sandwich, kroket, soepje
twee broodjes van de chef en een jus d’orange 12,5

WARME BROODJES
Panini Italiaans
met buffelmozzarella, zongedroogde tomaat, Parmaham
en huisgemaakte basilicumtapenade

8,5

Panini Strandhuis V
met geitenkaas, geroosterde amandelen
en huisgemaakte appel-compote

7,5

Pistolet warm vlees
met pindasaus

6

Italiaanse bol warme brie V
met huisgemaakte tapenade, pijnboompitten en babyspinazie

8

Portie patat
Extra saus - bij uw tosti, panini of broodje

LUXE BROODJES
Angus Burger
10,5
Angusburger met smokey BBQ saus, sweet relish, kaas en bacon
Broodje biefstuk
in mosterd-tijm gemarineerd en rosé gebraden

14

Tandoori kip
op een Italiaanse bol met knoflook-yoghurt dip

8,5

Club sandwich kip
gerookte kip, eiersalade, Parmaham, guacamole, sla,
tomaat en komkommer

9,5

Club sandwich vis
met gerookte zalm, huisgemaakte tonijnsalade, sla, tomaat,
komkommer en dille-mayonaise

4
0,5

UITSMIJTERS
geserveerd op 2 sneetjes boerenbrood bruin/mais/wit
Uitsmijter ham
belegd met ham en 3 spiegeleieren

8

Uitsmijter kaas V
belegd met kaas en 3 spiegeleieren

8

8,5

Uitsmijter ham-kaas
belegd met ham, kaas en 3 spiegeleieren

PIN

Cash

PIN

salades
Salade lauw-warme Camembert V
tijm, appel compote, croutons, zongedroogd tomaat,
pecannoten en honing-mosterddressing

16,5

Carpaccio salade
met bascilicum-mayo, parmesan, kappertjes,
rucola en zongedroogde tomaatjes

16,5

“Strandhuis” vis salade
met gerookte zalm, gerookte forelfiletmousse,
tonijnsalade, gamba’s en dille-mayo

17,5

Salade gerookte kipfilet
15,5
met gekookt ei, guacamole, cherry-tomaten,
cornichons en vinaigrette
		

U kunt bij ons betalen met:

U kunt bij ons in Het Strandhuis betalen met
cash en PIN. Wij accepteren geen creditcards.

10

CREDITCARD

Creditcard

U kunt bij ons in Het Strandhuis betalen met cash en PIN. Wij accepteren geen creditcards.

Onze frituur producten worden in biologisch vet gebakken |
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Heeft u een voedselallergie? Meldt dit dan bij de bediening.

19-zo-lu-01

VOLG ONS

LUNCHKAART

/HETSTRANDHUIS

12.00 - 16.30 UUR

High Tea

BBQ topper

Aangespoeld vanuit Engeland en helemaal hip & trendy, de high

Genieten van een BBQ op het terras!

tea! Heerlijk genieten van de hedendaagse versie van het aloude

De ondergaande zon, ontspannen muziek,

Engelse high tea met familie, vriendinnen of vrienden buiten in

relaxen met je vrienden of collega’s, een

de lounge of juist binnen bij het haardvuur.

heerlijk koud biertje en genieten van onze BBQ.

Genieten van alle seizoenen! Elke dag is het uitzicht weer anders

Wij hebben al jaren ervaring met de lekkerste BBQ

en hierdoor ook dagelijks weer bijzonder.

arrangementen voor een vriendelijke prijs. De BBQ
wordt bereid met eerlijke en pure producten van onze

Vraag de bediening naar de mogelijkheden of ga naar

hofleveranciers, gewoon genieten! Denk aan een

de website voor alle informatie.

heerlijk stukje gegrilde zalm, saté, sappige hamburgers,
gamba’s en malse spareribs.

Wilt u een ontvangst met bubbels of kiest u liever voor een High Wine?
Ook voor vegetariërs hebben we een uitgebreid aanbod
Minimale afname: 2 personen. Reserveren is noodzakelijk

voor de BBQ; groenteburger, gegrilde groenten met
geitenkaas, maïskolf, gepofte aardappel, groen salade

Wij bespreken graag de mogelijkheden met u.

en sauzen.

Vraag de bediening naar de mogelijkheden of ga naar
de website voor alle informatie.

Trouwen aan zee
Vergaderen
Zeg nou zelf “wat is er nu mooier dan trouwen aan zee?” Zelfs als het weer
een beetje tegenzit zullen jullie als bruidspaar het samen met jullie gasten

Een presentatie met uitzicht op zee?

als een ongekend positieve ervaring beleven.

Vergaderen kan bij Het Strandhuis 365 dagen per jaar!
In de aparte zaal heeft u het mooiste uitzicht over zee en

Met de vloedlijn van Wijk aan Zee als decor en als het even meezit een

de rust van de golven voor de juiste vergader toon.

langzaam in de zee zakkende zon biedt Het Strandhuis werkelijk alles wat een
bruidspaar zich kan voorstellen. Cabana Events en het personeel verzorgen

Het Strandhuis de plek voor een creatieve, productieve

jullie bruiloft tot in detail, alsof het hun eigen bruiloft betreft. H
 ierdoor kunnen zij

en zakelijke geest. Van een simpele lunchpauze tot

oprecht zeggen: “Wij zijn al meer dan 200 keer getrouwd aan zee.”

een uitgebreid diner, zelfs een activiteit behoort tot de
mogelijkheden.

Tijdens het eerste kennismakingsgesprek worden alle mogelijkheden en nog
belangrijker jullie wensen besproken. Een op maat gemaakte offerte met alle

Het Strandhuis maakt van vergaderen een totaal nieuw

doorgenomen punten ontvangen jullie binnen 5 werkdagen. Wat is er bedacht

concept, van loungen tot en met een beamer projectie.

door vrienden en familie, moet er toch nog eenaanpassing worden gedaan of
heeft de c
 eremoniemeester een klein geheimpje?

Vraag de bediening naar de mogelijkheden of ga naar de
website voor alle informatie.

Onze locatie biedt voor elk draaiboek een passende oplossing met als doel om
van jullie dag iets onvergetelijks te maken.

Vraag de bediening naar de mogelijkheden of ga naar de website voor alle
informatie.

19-zo-di-01

VOLG ONS

DINERKAART

/HETSTRANDHUIS

17.00 - 22.00 UUR

Salades
OM MEE TE BEGINNEN

Alle salades worden geserveerd met boerenbrood en boter.

Mandje gemengd brood V

5

met een drieluik van kruidenboter, tapenade en aioli
6

Tortillachips V
met guacamole of salsa
Extra saus

1,5

12

Salade lauw-warme Camembert V
met tijm, appel compote, croutons, zongedroogd tomaat,
pecanoten en honing-mosterddressing
als hoofdgerecht

16,5
14

Carpaccio salade
met bascilicum-mayo, parmesan, kappertjes,
rucola en zongedroogde tomaatjes
als hoofdgerecht

16,5
15

“Strandhuis” Vis salade
met gerookte zalm, gerookte forelfiletmousse,
tonijnsalade, gamba’s en dille-mayo
als hoofdgerecht
Rundercarpaccio 		
11,5
van Angus beef, met basilicum-mayo, parmezaan, kappertjes,
Salade gerookte kipfilet
rucola en zongedroogde tomaatjes
met gekookt ei, guacamole, cherry-tomaten,
cornichons en vinaigrette
Zalm bon-bons
11
als hoofdgerecht
gevuld met gerookt forelmousse, getopt met dillemayonaise

vOORGERECHTEN koud

Proeverij aan de vloedlijn (minimaal 2 personen)
prijs p.p. 14
selectie van olijven, vis-, vlees- en kaassoorten uit onze vitrine
vol delicatessen. geserveerd op een plank om samen te genieten

17,5
12

15,5
4

Portie patat bij uw salade

Hoofdgerechten - Mexicaans
Burritos “La Cabana” Keuze uit drie variaties:

VOORGERECHTEN warm

19,5

KIP - grote tortilla gevuld met gekruide kip, ui, jalapeñopepers,
tomaat. Geserveerd met guacamole en zure room

Nacho cheese plateau V		
10
RUNDERGEHAKT - grote tortilla gevuld met rundergehakt, ui,
Tortillachips, afgebakken in de oven
jalapeñopepers, tomaat. Geserveerd met guacamole en zure room
met guacamole, salsa en kaas
GEMENGD - grote tortilla gevuld met kip én rundergehakt, ui,
Gamba’s Pil a Pil
10
jalapeñopepers, tomaat. Geserveerd met guacamole en zure room
gamba’s met knoflook, pepers, witte wijn en limoen,
geserveerd met stokbrood
extra zure room of guacamole
1,5

soepen
Alle soepen worden geserveerd met boerenbrood en boter

HOOFDGERECHTEN vis

Huisgemaakte tomatensoep V
6
van puur tomatenvlees		
Onderstaande gerechten worden geserveerd met frietjes.
Klassieke Franse uiensoep

6

met een crouton van oude kaas

Dagsoep

6

wij vertellen u graag welke dagsoep wij serveren
Pannetje soep op tafel
11
keuze uit bovenstaande soepen, met extra stokbrood,
voor de grote trek		

Onze frituurproducten worden in biologisch vet gebakken

|

Dorade heel v/d grill
met verse kruiden, zeezout en gremolata.
Geserveerd met frietjes en salade

21,5

Op huid gebakken zalmfilet
met bloemkool-zalf en gefrituurde glasnoedles

20

Visje van de dag
dagprijs
vraag er naar bij de bediening. Voor het visje van de dag
kijken wij altijd wat de bijvangst van de afslag is, ter bescherming van
de visstanden in onze Noordzee. Dit is één van onze bijdragen waardoor
wij met trots een zilveren Green Key certificering mogen dragen!

WWW.HETSTRANDHUIS.NL |

Heeft u een voedselallergie? Meldt dit dan bij de bediening.

19-zo-di-01

VOLG ONS

DINERKAART

/HETSTRANDHUIS

17.00 - 22.00 UUR

hoofdgerechten vegetarisch

hoofdgerechten vlees
Onderstaande gerechten worden geserveerd met frietjes.
Chef’s special
Vleesgerecht van het seizoen, door de chef zorgvuldig
uitgekozen met bijpassend garnituur

dagprijs

The Big Kahuna Burger
250 gram Angusburger op een grote zachte bol met
smokey BBQ saus, sweet relish, gebakken ei, kaas en bacon
Half kippetje van de grill (400 gram)
gegrild op de BBQ, met thijm, knoflook, zeezout, olijfolie
en citroenschil. Geserveerd met patat en frisse salade

19,5

Angus Entrecote van de grill
Met mosterd-tijm jus of pepersaus
200 gram
300 gram

Vega daggerecht
wij vertellen u graag welk vegetarisch gerecht wij serveren

24,5
27,5

dagprijs

EXTRA BIJBESTELLEN

19

21,5

Spareribs a la Het Strandhuis
met salade en sausjes. keuze uit zoet of pittig

18

Paddenstoelen lasagne
Gemaakt van verse lasagnebladeren, stokzwam, oesterzwam,
cantharellen, bechamel, tomaat en geraspte kaas

4
4

Portie patat
Salade
Diverse sauzen

v.a. 0,5

tijdens zacht zomerweer
outdoor cooking op het terras
Als het zonnetje en de wind het toelaten zal ons keukenteam ook dit

Kipsaté van de grill
huisgemarineerd, geserveerd met kroepoek, atjar
en gefrituurde uitjes
2 stokken á 100 gr.
3 stokken á 100 gr.

zomerseizoen de OFYR BBQ ontsteken. Op deze unieke BBQ kunnen
onze koks u verrassen met smakelijke specialiteiten.

19,5
21,5

Op de grote stalen ring kan er perfect gegrild worden en ook is er de
Varkenshaassaté van de grill
huisgemarineerd, geserveerd met kroepoek, atjar
en gefrituurde uitjes
2 stokken á 100 gr.
3 stokken á 100 gr.

optie om op open vuur gerechten te bereiden! Zo kunt u genieten van
zoals een mooi stuk gegrild Wagyu vlees, grote gamba’s a la plancha
of een zalmlende op cederhoutenplank.

20
22,5

Staat de BBQ aan? Vraag onze bediening dan gerust welke gerechten er
vandaag bereidt zullen worden.

desserts
Sorbet Het Strandhuis
in een weckpot, met passie limoen en bramenijs,

7,5

Trio van de patissier
sinaasappel cheesecake, crème brûlée en bramenijs

7,5

Aardbeien Romanoff
van zelfgemaakte hangop, verse aardbeien en een vleugje wodka

7,5

Kinderijsje
met chocolade- of vruchtensaus

4,25

Sinaasappel-bastogne cheesecake
frisse cheesecake met een bodem van bastogne koekjes

7,5

Dierenbeker
stoere beker om mee te nemen, gevuld met 1 bol vanille-ijs

Koffie Compleet
Koffie (keuze uit koffie, cappuccino en espresso) of thee,
begeleid met zoetigheden

7,5

3,5
25

Ice Fondue (per 2 personen)
zelf fruitige ijs-tapas maken met stikstof!
elk opvolgend persoon
extra stikstof

7,5
7,5

U kunt bij ons betalen met:

U kunt bij ons in Het Strandhuis betalen met
cash en PIN. Wij accepteren geen creditcards.

PIN

Cash

PIN

CREDITCARD

Creditcard

U kunt bij ons in Het Strandhuis betalen met cash en PIN. Wij accepteren geen creditcards.

Onze frituur producten worden in biologisch vet gebakken |
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Heeft u een voedselallergie? Vraag naar de mogelijkheden bij de bediening.

19-zo-zo-01

VOLG ONS

ZOETE KAART

/HETSTRANDHUIS

TOT 22.00 UUR

huisgemaakt gebak

desserts

Heerlijk appelgebak
slagroom

4
0,6

Gebak van de dag
wij vertellen u graag welk huisgemaakt gebak wij serveren
slagroom

4
0,6

kofFIe met een tikkie
Koffie met een “tikkie” en een lekkere toef verse slagroom
Baileys coffee Baileys

7,5

French coffee Grand Marnier

7,5

Mexican coffee Kahlúa

7,5

Kiss of fire Cointreau en Tia Maria

7,5

Dutch coffee Boerenjongens

7,5

Irish coffee Jameson en bruine suiker

7,5

Spanish coffee Tia Maria

7,5

Sorbet Het Strandhuis
7,5
in een weckpot, met passie limoen en bramenijs		
Aardbeien Romanoff
7,5
van zelfgemaakte hangop, verse aardbeien en een vleugje wodka
Sinaasappel-bastogne cheesecake
frisse cheesecake met een bodem van bastogne koekjes

7,5

Trio van de patissier
sinaasappel cheesecake, crème brûlée en bramenijs

7,5

Kinderijsje
met chocolade- of vruchtensaus

4,25

Dierenbeker
stoere beker om mee te nemen, gevuld met 1 bol vanille-ijs

3,5

Koffie Compleet
Koffie (keuze uit crème, cappuccino en espresso) of thee,
begeleid met zoetigheden

7,5

Ice fondue (per 2 personen)
zelf fruitige ijs-tapas maken met stikstof!
elke opvolgende persoon
extra stikstof

25
7,5
7,5

warme dranken
thee
Thee
2,5
diverse smaken losse thee van Fleur de Café:
green chai, rooibos naturel, sencha lemon, sterrenmix, earl grey,
jasmin pearls, zwarte thee organic en bosvruchten.
3,5

Verse muntthee
met honing

3,5

Gemberthee
met honing

Koffie / Decafé

2,5

Cappuccino

3

Koffie verkeerd

3

Espresso

2,5

Dubbele espresso

4

Espresso macchiato

3

Macchiato

3

Toffie koffie

4

Café brûlée

4

Café noisette

4

Warme Chocomel

3

slagroom

0,6

siroopshot (hazelnoot, caramel of vanille)

0,6

trek in biteS & BorrelS?
zie de kaart op tafel

U kunt bij ons betalen met:

U kunt bij ons in Het Strandhuis betalen met
cash en PIN. Wij accepteren geen creditcards.

PIN

Cash

PIN

CREDITCARD

Creditcard

U kunt bij ons in Het Strandhuis betalen met cash en PIN. Wij accepteren geen creditcards.

WWW.HETSTRANDHUIS.NL |

Heeft u een voedselallergie? Heeft u een voedselallergie? Meldt dit dan bij de bediening.

19-zo-zo-01

VOLG ONS

ZOETE KAART

/HETSTRANDHUIS

TOT 22.00 UUR

High Tea

BBQ topper

Aangespoeld vanuit Engeland en helemaal hip & trendy, de high

Genieten van een BBQ op het terras!

tea! Heerlijk genieten van de hedendaagse versie van het aloude

De ondergaande zon, ontspannen muziek,

Engelse high tea met familie, vriendinnen of vrienden buiten in

relaxen met je vrienden of collega’s, een

de lounge of juist binnen bij het haardvuur.

heerlijk koud biertje en genieten van onze BBQ.

Genieten van alle seizoenen! Elke dag is het uitzicht weer anders

Wij hebben al jaren ervaring met de lekkerste BBQ

en hierdoor ook dagelijks weer bijzonder.

arrangementen voor een vriendelijke prijs. De BBQ
wordt bereid met eerlijke en pure producten van onze

Vraag de bediening naar de mogelijkheden of ga naar

hofleveranciers, gewoon genieten! Denk aan een

de website voor alle informatie.

heerlijk stukje gegrilde zalm, saté, sappige hamburgers,
gamba’s en malse spareribs.

Wilt u een ontvangst met bubbels of kiest u liever voor een High Wine?
Ook voor vegetariërs hebben we een uitgebreid aanbod
Minimale afname: 2 personen. Reserveren is noodzakelijk

voor de BBQ; groenteburger, gegrilde groenten met
geitenkaas, maïskolf, gepofte aardappel en groen salade

Wij bespreken graag de mogelijkheden met u.

en sauzen.

Vraag de bediening naar de mogelijkheden of ga naar
de website voor alle informatie.

Trouwen aan zee
Vergaderen
Zeg nou zelf “wat is er nu mooier dan trouwen aan zee?” Zelfs als het weer
een beetje tegenzit zullen jullie als bruidspaar het samen met jullie gasten

Een presentatie met uitzicht op zee?

als een ongekend positieve ervaring beleven.

Vergaderen kan bij Het Strandhuis 365 dagen per jaar!
In de aparte zaal heeft u het mooiste uitzicht over zee en

Met de vloedlijn van Wijk aan Zee als decor en als het even meezit een

de rust van de golven voor de juiste vergader toon.

langzaam in de zee zakkende zon bied Het Strandhuis werkelijk alles wat een
bruidspaar zich kan voorstellen. Cabana Events en het personeel verzorgen

Het Strandhuis de plek voor een creatieve, productieve

jullie bruiloft tot in detail, alsof het hun eigen bruiloft betreft. H
 ierdoor kunnen zij

en zakelijke geest. Van een simpele lunchpauze tot

oprecht zeggen: “Wij zijn al meer dan 200 keer getrouwd aan zee.”

een uitgebreid diner, zelfs een activiteit behoort tot de
mogelijkheden.

Tijdens het eerste kennismakingsgesprek worden alle mogelijkheden en nog
belangrijker jullie wensen besproken. Een op maat gemaakte offerte met alle

Het Strandhuis maakt van vergaderen een totaal nieuw

doorgenomen punten ontvangen jullie binnen 5 werkdagen. Wat is er bedacht

concept, van loungen tot en met een beamer projectie.

door vrienden en familie, moet er toch nog eenaanpassing worden gedaan of
heeft de c
 eremoniemeester een klein geheimpje?

Vraag de bediening naar de mogelijkheden of ga naar de
website voor alle informatie.

Onze locatie biedt voor elk draaiboek een passende oplossing met als doel om
van jullie dag iets onvergetelijks te maken.

Vraag de bediening naar de mogelijkheden of ga naar de website voor alle
informatie.

19-zo-bo-01

VOLG ONS

BITES EN BORRELS

/HETSTRANDHUIS

VANAF 12.00 UUR

vers van de dag

(tot 16.30 uur)
6

Broodje van de dag
wij vertellen u graag welk broodje
wij vandaag serveren (op=op)

SAMEN GENIETEN
Proeverij aan de vloedlijn
(minimaal 2 personen)

borrelhapjes
Mandje gemengd brood
met een drieluik van kruidenboter,
tapenade en aioli

5

Bitterballen
met een schaaltje mosterd (8 stuks)

7,5

Kaastengels
van oude kaas, met chilisaus (8 stuks)

7,5

Kaasmix
kaastengels, mini geitenkaaskroketjes en
mini kaassoufflés (9 stuks)

7,5

prijs p.p. 14

selectie van olijven, vis-, vlees- en kaassoorten uit
onze vitrine vol delicatessen. geserveerd op een
plank om samen te genieten.

salade
“Strandhuis” vis salade
17,5
met gerookte zalm, gerookte forelfiletmousse,
tonijnsalade, gamba’s en dille-mayo

Voor meer salades vraag de lunch- of dinerkaart

Oosterse etagère
12,5
yakitori spiesjes, loempiaatjes, gamba’s,
inktvisringen, samosa en sausjes (20 stuks)
Bittergarnituur de luxe
frikandelletjes, bitterballen, kaastengels,
kaaskroketjes en meer. Teveel om op
te noemen! (28 stuks)

17,5

U kunt bij ons in Het Strandhuis betalen met
cash en PIN. Wij accepteren geen creditcards.
U kunt bij ons betalen met:

zoet
Gebak van de dag
Sorbet Het Strandhuis
Ice Fondue (per 2 personen)
elk opvolgend persoon
extra stikstof

PIN

4
7,5
25
7,5
7,5

Cash

PIN

CREDITCARD

Creditcard

U kunt bij ons in Het Strandhuis betalen met cash en PIN. Wij accepteren geen creditcards.

Kijk ook eens op de zoete kaart voor ons aanbod
aan huisgemaakt gebak en desserts

Onze frituur producten worden in biologisch vet gebakken | WWW.HETSTRANDHUIS.NL | Heeft u een voedselallergie? Meldt dit dan bij de bediening.

19-zo-bo-01

VOLG ONS

BITES EN BORRELS

/HETSTRANDHUIS

VANAF 12.00 UUR

cocktails

vers van de dag

Sex on the beach
Peachtree, vodka, jus d’orange
en cranberrysap

7,5

Mojito
rum, limoen, verse munt en rietsuiker
afgeblust met bruiswater

7,5

Cocktail van de dag
wij vertellen u graag welke cocktail
wij vandaag serveren (op=op)

7,5

Verse jus d’orange

4

Smoothie van de dag
wij vertellen u graag welke smoothie
wij vandaag serveren (op=op)

6

wijntopper
glas
Follador, Prosecco Piccolo (20 cl)		
Italië
Zacht en ingetogen. Trek samen
een klein flesje bubbels open!

gin & tonic
Classic G&T
van Bombay Sapphire

7

Cucumber G&T
van Bombay Sapphire, met komkommer,
verse munt en limoen

9

fles
7,5

Le Petit Noir - Syrah/Grenache
Frankrijk
Kruidig en frisse rosé

4

22

Campo Bio Blanco - Verdejo
Spanje
Een elegant en fruitige witte wijn

4,5

25

Vraag naar onze uitgebreide wijnkaart

bier om te proosten
Heineken 0.0 op advies van Bob!
Heineken Ice Cold - 5%
Desperados - 5,9%
Mort Subite Kriek Lambic - 4%

3
3
4
4

Bekijk ook de bierkaart voor ons ruime aanbod
aan speciale bieren!

High Tea
Aangespoeld vanuit Engeland en helemaal hip &
trendy, de high tea! Heerlijk genieten van de hedendaagse versie van het aloude Engelse high tea met
familie, vriendinnen of vrienden buiten in de lounge
of juist binnen bij het haardvuur. Vraag de bediening
naar de mogelijkheden.

koffie met een tikkie
vraag naar alle combinaties

7,5

BITES
Bekijk de achterzijde voor de bites

BBQ topper
Wij hebben al jaren ervaring met de lekkerste BBQ
arrangementen voor een vriendelijke prijs. De BBQ
wordt bereid met eerlijke en pure producten van
onze hofleveranciers, gewoon genieten!

Vraag de bedieining naar de mogelijkheden.

