LUNCHKAART

1 2 . 0 0

T O T

1 6 . 3 0

BORRELHAPJE S

U U R

Breekbrood V 6
geserveerd met kruidenboter, tapenade en rouille

S O E P
S AL A

Olijven V 6

SA L A DES

alle soepen worden met breekbrood en boter geserveerd

alle salades worden met breekbrood en boter geserveerd

Pomodorisoep V 7
van puur tomatenvlees

Vega salade V 17,5
met geroosterde groenten, spinazie, avocado, noten,
cherry tomaatjes en gerookte paprika dressing

Bouillabaisse 8

Carpaccio salade 17,5
met basilicum-mayo, Grana Padano, kappertjes, rucola
en zongedroogde tomaatjes

met crouton en rouille

TO S TI’ S
Tosti kaas V 5
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Tosti ham-kaas 5

“Strandhuis” vis salade 17,5
met gerookte zalm, gerookte makreel, Hollandse garnalen,
mosselen en dille-mayonaise

Tosti ham-kaas triple 6
een drie lagen tosti

B RO O DJE S
Flaguette 10
desem broodje met buffelmozzarella, zongedroogde tomaat,
Serranoham en basilicum tapenade, met rauwkost salade
Flaguette Vega V 10
desembroodje met buffelmozzarella, zongedroogde
tomaat en basilicum tapenade, met rauwkost salade
Baquette gerookte zalm 10
met wasabi crème en tranches ambachtelijk gerookte zalm,
met rauwkost salade

S ALA

B U RG E R S

Bitterballen 9
met mosterd (9 stuks)
KaasTengels V 9
van oude kaas, met chilisaus (9 stuks)

Angus Burger 19,5
BBQ saus, sweet relish, kaas, bacon, gebakken ei,
gekarameliseerde uien, mais chips en patat

Chicken wings 9
met knoflook en cocktailsaus (6 stuks)

Avocado Burger V 16,5
BBQ saus, sweet relish, gekarameliseerde uien,
mais chips en patat

Gamba’s Pil a Pil 12,5
gamba’s met knoflook, pepers, witte wijn, geserveerd
met breekbrood

M OSS EL

PA NNET JE

Bittergarnituur 18,5
frikandelletjes, bitterballen, kaasTengels,
chicken wings, kroketjes, loempia’s, garnalen torpedo’s
(24 stuks)

worden met breekbrood, patat en sausjes geserveerd

-LUNCH

TOPPE R-

Vlees: pomodorisoep , broodje carpaccio en vlees kroket 13
Vis: bouillabaisse, broodje zalm en garnalen kroket 13
Vega: pomodorisoep, broodje avocado met kruiden
crème en groentenkroket V 13

Klassiek pannetje 22,5
met groenten en keuze uit wijn of bier

Tapas Plank p.p. 19,5
door de chef samengestelde plank met
verschillende hapjes

Spaans pannetje 22,5
met groenten, chorizo, Spaanse peper, wijn

N I E U W

Frans pannetje 22,5
met groenten, brie, spek en appelcider

TAKE AWAY
BEACHBAR!

(Alleen te verkrijgen tijdens het mosselseizoen)

U ITSM IJ T E R S

De lekkerste drinks
en bites gewoon
op je handdoek!

NACH O H EAV EN

geserveerd op 2 sneetjes boerenbrood bruin of wit, met rauwkostsalade

Club sandwich kip 13
met gerookte kip, eiersalade, Serranoham, guacamole, sla,
tomaat en komkommer
Club sandwich vis 13
met gerookte zalm, tartaar van Hollandse garnalen, sla,
tomaat, komkommer en dille-mayonaise
bij onderstaande broodjes heeft u de keuze tussen boerenbrood bruin of wit

Carpaccio 12
van Angus rund, met basilicum-mayo, Grana Padano,
kappertjes, rucola en zongedroogde tomaatjes
Broodje kroket 10
2 kroketten op 2 sneetjes brood met mosterd,
met rauwkostsalade
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Broodje garnalenkroket 10
2 garnalenkroketten op 2 sneetjes brood, met rauwkostsalade
Broodje groentekroket V 10
2 groentekroketten op 2 sneetjes brood, met rauwkostsalade

Dippy Nacho V 8
nacho chips met guacamole en/of salsa,
niet gegratineerd

Uitsmijter met boerenham 10
met boerenham en 3 spiegeleieren
Uitsmijter met kaas V 10
met kaas en 3 spiegeleieren

Cheezy Nacho V 12
nacho chips gegratineerd met kaas en geserveerd
met salsa/guacamole, zure room en verse fruit

Uitsmijter kaas-boerenham 10
met boerenham, kaas en 3 spiegeleieren

E X TRA

TE

BE STELLEN

Veggie Nacho V 14
nacho chips met verse groenten, gegratineerd met
kaas en geserveerd met salsa, guacamole,
zure room en verse fruit
Chickie Nacho 14
nacho chips met pittige kipvlees, gegratineerd met
kaas en geserveerd met salsa, guacamole,
zure room en verse fruit

Portie patat 4,5
Extra saus 0,5

DE SS E RTS
Appeltaart 7,5
appeltaart geseveerd met aardbeien en warme
vanillesaus
Crème brûlée 7,5
geserveerd met kletskop en kaneelijs

Dame Oreo 7,5
coupe met vanille-ijs, Oreo en warme chocoladesaus
Sorbet 7,5
coupe van meloen, aardbei en limoen sorbet,
met Limoncello en vers fruit

Salade als bijgerecht 4,5

Heeft u een voedselallergie? Meldt dit dan bij de bediening.
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Meaty Nacho 14
nacho chips met pittige gehakt, gegratineerd met
kaas en geserveerd met salsa, guacamole,
zure room en verse fruit
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Koffie Compleet 7,5
verwen jezelf met een koffie of thee naar keuze
en verschillende zoete lekkernijen

HYGI ËNE

REGELS

SCAN DE QR-CODE OP JOUW
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

HOE WERKT HET?
U bestelt op uw telefoon zelf uw drankjes en gerechten. Deze vind u in deze app. Wij komen ze vervolgens
uitserveren aan tafel. Lekker makkelijk, en zoals u van ons gewend bent!

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

KAN IK HET VOOR- EN HOOFDGERECHT TEGELIJK BESTELLEN?
Belangrijk om te weten is dat alle bestellingen per keer in zijn geheel worden gebracht. Dus bestelt u voor- en
hoofdgerechten (desserts) tegelijk in dezelfde bestelling, dan komt alles ook tegelijk aan tafel. Wilt u uw
voor- en hoofdgerecht en dessert apart? Bestel dan pas de volgende gang als u daar aan toe bent.
Dus splits voor-, hoofdgerecht en dessert op in meerdere, separate bestellingen.
HOE WERKT HET MET AFREKENEN?
U bestelt, middels de QR-code op uw tafel, waar u zin in heeft. Zit u op ons terras, dan rekent u pas af als u
wilt vertrekken. Dit zoals u bij ons gewend bent: u rekent gewoon bij een van onze medewerkers af.
Dat kan cash of per PIN. Op ons strandterras (de stoelen en picknicktafels buiten het terras op het strand)
dient u per bestelling vooraf mobiel af te rekenen.
IK BEGRIJP NOG NIET HELEMAAL HOE IK DE APP MOET GEBRUIKEN. WAT NU?
Geen punt. U kunt altijd een van onze medewerkers vragen u de app uit te leggen. Gelukkig is het heel erg
intuïtief, dus een korte uitleg en u maakt een vliegende start! En anders nemen we uw bestelling even bij u op.
Dat kan dan even duren, hopelijk heeft u daar begrip voor.
KAN IK VAN TAFEL WISSELEN ALS IK AL WAT BESTELD HEB?
Het wisselen van tafel is in het kader van de RIVM maatregelen ongewenst. Wilt u toch wisselen van een tafel,
terwijl u al wat besteld heeft op uw tafel. Dan kunt u de bediening vragen of het mogelijk is te wisselen.
Zij zetten uw gedane bestellingen dan om naar een andere tafel: mits dit mogelijk is.

ontzeggen

Welkom bij Het Strandhuis
In deze app kun je gemakkelijk
en snel bestellen. De bediening komt het
zo snel mogelijk brengen!

zo-di-2104

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