
BEACH MENU

ONTBIJT 09:00-12:00 
 

Croissant       
met boter en jam         $ 4,50 
met Nutella         $ 6,00 
met ham en kaas        $ 7,50 

Eieren (drie) met getoast boerenbrood     $ 12,00 
gekookt, spiegelei, roerei of omelet 
Supplement:  
bacon, kaas, ham, groentes        $ 2,50 

Fruitsalade        $ 12,00 
vers lokaal fruit 

Yoghurt   
naturel        $ 9,00 
met honing       $ 10,00 
met noten en honing        $ 12,00 
met vers lokaal fruit       $ 14,00 
met superfoods en granola       $ 14,00 

HELE DAG  12:00-22:00 

TOSTI & DIPS 

Pita        $ 12,00 
hummus, tzatziki en harissa 

Nachos        $ 12,00 
cheddar, jalapeño, zure room  
en avocado 

Tosti 
kaas         $ 6,00 
ham en kaas         $ 6,50 
ham, kaas en ananas         $ 7,00 
pesto en mozzarella         $ 7,00 

BROOD 

 
Kip souvlaki wrap          $ 14,00 
Tzatziki, rode ui, paprika, komkommer 
 en salade 

Broodje carpaccio           $ 16,50 
truffelmayonaise, parmezaanse kaas, 
pijnboompitten en rucola 

Paddenstoelen quesadilla          $ 14,00 
Geitenkaas, olijven en  
geroosterde groentes 

Philly cheese steak          $ 16,00  
Angus beef, cheddar,  
chili mayonaise en uienjam 

Panini geitenkaas            $ 9,50 
honing, pijnboompitten en rucola 

SALADES 
 
Caesar          $ 14,50 
salade van little gem met kip, bacon, 
caesardressing, knoflookcroutons,  
gekookt ei en parmezaanse kaas 

Couscous          $ 14,50 
gemengde noten, watermeloen, munt, 
lokale basilicum, knoflookcroutons  
en aceto balsamico reductie 

Gamba          $ 14,50 
mango, koriander, avocado, chili 



BEACH MENU

BURGERS 
 
Classic bacon cheese burger       $ 22,50 
Angus beef burger op een brioche bol,  
bacon, cheddar, sla, tomaat,  
augurk, ketchup, frites 

Fish burger       $ 22,50 
lokale vis steak op een brioche bol,  
salade, tomaten, zoetzure komkommer, limoen 
-wasabi mayonaise, cajun wedges 

MINI PIZZA’S EN PASTA’S 
 
Margherita       $ 10,00 
tomatensaus en mozzarella 

Pepperoni        $ 13,00 
tomatensaus, mozzarella,  
pikante salami, olijven, basilicum 

Vegetariana        $ 12,50 
tomatensaus, mozzarella, courgette, 
paddenstoelen, olijven en 
gekonfijte paprika 

Linguine frutti di mare        $ 16,50 
pasta met lokale vis en zeevruchten 

HOOFDGERECHTEN* 

Tonijn steak (200gr)       $ 16,00 

Ossenhaas spies (200gr)       $ 18,00 
* Deze gerechten worden zonder garnituren geserveerd 

BIJGERECHTEN 

Frites  $ 6,50 
met mayonaise 

Yuca frites  $ 8,50 
met chili mayonaise 

Cayun wedges  $ 8,50 
met spicy mayonaise 

Couscous salade  $ 8,50 

Geroosterde groentes  $ 9,00 
met gomasio en rucola 

Lokale groentes  $ 9,50 
in Thaise rode curry 

SNACKS 
 
Bitterballen         $ 8,50 
met mosterd 

Frikandelletjes         $ 8,00 
met currysaus 

Kaasballen        $ 10,50 
met chilisaus 

Chicken wings       $ 14,50 
met huisgemaakte barbecuesaus 

Calamari rings        $ 12,50 
met limoenmayonaise 

Vegetarische loempia’s         $ 9,50 

Runderkroket         $ 9,50 
met brioche pistolet of frites 

DESSERTS 

Pannenkoek naturel         $ 8,50 

Pannenkoek       $ 10,50 
met dulce de leche en slagroom         

Vers fruitsalade        $ 12,50 
Met vanille ijs en slagroom 

Yoghurt       $ 14,00 
met noten, honing en vers lokaal fruit


