LUNCHKAART

1 1 . 3 0

- 1 6 . 3 0

B O R R E L H APJ E S

U U R

Breekbrood V 6
geserveerd met kruidenboter, tapenade en aioli

TO ST I ’ S
Tosti ham of kaas 4,5
Tosti ham-kaas 5
Tosti ham-kaas triple 6
een drie lagen tosti

Pita chorizo-brie 6

B RO ODJE S
Flaguette Italiaans 9
desembroodje met buffelmozzarella, zongedroogde tomaat,
Parmaham en huisgemaakte basilicumtapenade
Flaguette Strandhuis V 9
desembroodje met geitenkaas, geroosterde amandelen
en tomaten chutney

S AL A

Bitterballen 8
met een schaaltje mosterd (8 stuks)

SA LA D E S

Kaastengels V 8
van oude kaas, met chilisaus (8 stuks)

alle salades worden met breekbrood en boter geserveerd

Salade geitenkaas V 16,5
met noten, honing-mosterd dressing en tomaten chutney

Kaasmix V 8
kaastengels, mini geitenkaaskroketjes
en mini kaassoufflés (9 stuks)

Carpaccio salade 16,5
met basilicum-mayonaise, Parmezaanse kaas, kappertjes,
rucola en zongedroogde tomaatjes

Rib fingers 8
met knoflook en cocktailsaus (6 stuks)
Oosterse etagère 14,5
yakitori spiesjes, loempiaatjes, gamba’s, inktvisringen,
samosa en sausjes (20 stuks)

“Strandhuis” vis salade 17,5
met gerookte zalm, gerookte makreel, gamba’s, mosselen
en dille-mayonaise

E X T R A

TE

Bittergarnituur de luxe 18,5
frikandelletjes, bitterballen, kaastengels,
kaaskroketjes en meer. Teveel om op te noemen! (28 stuks)

B ES TELLEN

Portie patat 4
Extra saus 0,5

Wrap gerookte zalm 10
met komkommercrème en rode sla

Tapas Plank (vanaf 2 personen) p.p. 17,5.
chorizo, Serranoham, fuet, gerookte zalm, gamba’s,
mosselen, tonijn wrap, manchego kaas, brie, pan tostado,
olijven, fruit

U I TS M I JT E R S
geserveerd op 2 sneetjes boerenbrood bruin of wit

Angus burger 12,5
met smokey BBQ saus, sweet relish, kaas, bacon,
gebakken ei, gekarameliseerde uien en maischips

Uitsmijter ham 8,5
met ham en 3 spiegeleieren

Avocado burger (vegan) V 12,5
met smokey BBQ saus, sweet relish, gekarameliseerde uien
en maischips

Uitsmijter kaas V 8,5
met kaas en 3 spiegeleieren
Uitsmijter ham-kaas 9

Clubsandwich kip 11
met gerookte kip, eiersalade, Parmaham, guacamole, sla,
tomaat en komkommer

met ham, kaas en 3 spiegeleieren

LUNC H

Clubsandwich vis 11
met gerookte zalm, huisgemaakte tonijnsalade, sla, tomaat,
komkommer en dille-mayonaise

Clubsandwich, kroket, tomatensoepje, spiegelei,
wrap van de chef en een jus d’orange 13,5

bij onderstaande broodjes heeft u de keuze tussen boerenbrood bruin of wit

Broodje carpaccio 10,5
van Angus beef met basilicum-mayonaise, Parmezaanse kaas,
kappertjes, rucola en zongedroogde tomaatjes
Broodje kroket 8
2 kroketten op 2 sneetjes brood met mosterd

TOPP ER

NIE UW

S O E P

TAKE AWAY BEACHBAR!
De lekkerste drinks en bites
gewoon op je handdoek!

zo-lu-2007

Broodje garnalenkroket 9
2 garnalenkroketten op 2 sneetjes brood met cocktailsaus
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Huisgemaakte tomatensoep V 6,5
van puur tomatenvlees 		
Klassieke Franse uiensoep 6,5
met een crouton van oude kaas

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

|

alle soepen worden geserveerd met breekbrood en boter

|

D I NERKAART

1 7 . 0 0

- 2 2 . 0 0

D E SS E RTS

U U R

Meloen Sorbet 7,5
met water en suikermeloen

OM MEE TE BEGINNEN
Breekbrood V 6
geserveerd met kruidenboter, tapenade en aioli
Tortillachips V 7,5
met guacamole en salsa
Extra saus 1,5

		

Crème brûlée 7,5
geserveerd met kaneelijs en kletskop

HOOFDGERECHTEN
onderstaande gerechten worden met frietjes geserveerd

The Big Kahuna Burger 19,5
250 gram Angusburger met smokey BBQ saus, sweet relish, kaas,
bacon, gebakken ei, gekarameliseerde uien en maischips

Angus entrecote van de grill 200 gr. 24,5 300 gr. 27,5
geserveerd met chimichurri of pepersaus.

Alle soepen worden geserveerd met breekbrood en boter

Huisgemaakte tomatensoep V 6,5
van puur tomatenvlees			
Klassieke Franse uiensoep 6,5
met een kaascrouton

VOORGERECHTEN
Rundercarpaccio 12
van Angus beef met basilicum-mayonaise, Parmezaanse kaas,
kappertjes, rucola en zongedroogde tomaatjes
Gerookte zalm 12,5
geserveerd op een crostini's met een antiboise van gamba.
Tapas Plank ( (vanaf 2 personen) - prijs p.p. 17,5
een plank om samen te genieten
chorizo, Serrano ham, fuet, gerookte zalm, gamba’s,
mosselen, tonijn wrap, manchego kaas, brie, pan tostado,
olijven, fruit
Happy Nacho’s V 11
driekleurige tortillachips met guacamole, salsa, zure room en kaas
Gamba’s Pil a Pil 11,5
gamba’s met knoflook, pepers, witte wijn en limoen;
geserveerd met breekbrood
NACHO QUESO			10,5
Met gesmolten kaas uit de oven, geserveerd met zure room,
guacamole, salsa, koriander en fruit.

SALADES

ONION RINGS			7

Krokante uiringen in bierbeslag met komkommer-yoghurtdip.

Stroopwafel cheesecake 7,5
frisse cheesecake met een bodem van stroopwafel koekjes
Koffie Compleet 7,5
verwen jezelf met een koffie of thee naar keuze en verschillende
lekkernijen

Spareribs a la Het Strandhuis 21,5
geserveerd met salade en sausjes. keuze uit zoet of pittig

SOEP

Dame Brownie 7,5
drie bolletjes vanille-ijs, brownie crumble en chocoladesaus

Dierenbeker 5
stoere beker om mee te nemen, gevuld met
2 bolletjes vanille-ijs, met chocolade- of vruchtensaus

Kipsaté van de grill 2 stokken 19,5 - 3 stokken 21,5
geserveerd met kroepoek, atjar en gefrituurde uitjes

Ice Fondue (per 2 personen) 25
zelf fruitige ijs-tapas maken met stikstof!
elk opvolgend persoon 7,5
extra stikstof 7,5

Varkenshaassaté van de grill 2 stokken 20 - 3 stokken 22,5
geserveerd met kroepoek, atjar en gefrituurde uitjes		
Dorade heel van de grill 21,5
geserveerd met geroosterde groenten en knoflookolie
Gebakken mosselen 18,5
in kruidenboter met kerrie groenten. Geserveerd met breekbrood.
onderstaande gerechten worden niet met frietjes geserveerd

Burritos “La Cabana” Keuze uit drie variaties - 20,5
KIP - grote tortilla gevuld met gekruide kip, ui, jalapeñopepers,
tomaat. Geserveerd met guacamole, zure room en salsa
RUNDERGEHAKT - grote tortilla gevuld met rundergehakt, ui,
jalapeñopepers, tomaat. Geserveerd met guacamole, zure room en salsa		
GEMENGD - grote tortilla gevuld met kip én rundergehakt, ui,
jalapeñopepers, tomaat. Geserveerd met guacamole, zure room en salsa
• extra zure room of guacamole 2
Nacho’s Vega V 18,5
driekleurige tortillachips met groenten en kaas
Tajine Vegan V 20
zoete aardappel , kikkererwten, bospeen, amandelen, venkel, tomaat

YAKITORI				9
alle salades worden geserveerd
met breekbrood en boter.
Kipspiesjes uit Thailand, Japan en Singapore, 9 stuks.

BITTERBALLEN			8

met mosterd, 8 stuks.
Salade geitenkaasRundvlees
V 16,5
CHICKEN WINGS			9
Met salsa en yoghurt saus,
6 stuks.
met noten, honing-mosterd
dressing
en tomaten chutney
CHEESE STICKS			9
als voorgerecht 12 Kaastengels
van oude kaas, 8 stuks.

E X TRA

T E

B EST E L L EN

JALAPEÑOS MIX			9
Gevuld met cheddar en mozzarella, met guacamole dip.

Carpaccio salade 16,5
PATATOS NOSTROS		
6,5
Trio van friet met verschillende dipsausjes:
met basilicum-mayonaise,
Parmezaanse kaas, kappertjes,
Mayo / Creamy / Mad Sauce
rucola en zongedroogde
GAMBA’Stomaatjes
PIL PIL			
12,5
Gamba staartjes in heerlijke pil a pil saus.
als voorgerecht 14 Geserveerd met stokbrood.

	

Portie patat 4
Extra saus 0,5

TAKE AWAY BEACHBAR!

SOUT MIX				18,5
Een selectie van de hierboven genoemde hapjes.

zo-di-2007

NIE UW

“Strandhuis” vis salade 17,5
met gerookte zalm, gerookte makreel, gamba’s,
mosselen en dille-mayonaise
als voorgerecht 15

De lekkerste drinks en bites
gewoon op je handdoek!
Heeft u een voedselallergie? Meldt dit dan bij de bediening.

|

WWW.HETSTRANDHUIS.NL

|

HYGIËNE

SCAN DE QR-CODE OP JOUW

R EGELS

TA F E L E N B E S T E L S N E L !
Wij maken vanaf nu gebruik van Butlaroo.
Zo kun jij als gast de digitale menukaart bekijken, een bestelling plaatsen én de rekening betalen.
Allemaal via jouw eigen smartphone. De camerafunctie op je telefoon registreert de code. Handig en snel!
Lukt het niet via de camera, ga dan naar www.hetstrandhuis.nl/order

Wij werken hier

Wacht op onze medewerker voor je

Desinfecteer

met de RIVM regels

(gezondheids)check en je tafeltje

grondig je handen

Binnen wordt er uitsluitend met

Wissel niet

Denk aan

reserveringen gewerkt.

van tafel

1,5 meter afstand

Bestel easy op het terras via de

Betaling graag

Houd je aan de regels, anders moeten

QR-code op je tafeltje.

per pin.

we je de toegang tot Het Strandhuis
ontzeggen

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

