
JANUARI
TWO
  ONE

Varkensrib Roast | King boleet | Jus van zwarte knoflook

Couscous | Bereid op Marrokkaanse wijze  | Gepofte aubergine  | Kikkererwten

Vangst van de dag | Caponata | Citrus beurre blanc

Beachclub Steak | Mousseline | Gebakken paddenstoelen | Jus van zwarte truffel | (Toeslag €5,-)

Wisselende Vegaburger | De bediening vertelt u graag welke wij vandaag serveren.

Spareribs  | Maiskolf | Coleslaw

Saté (1 stok) | Kroepoek | Zoetzuur van komkommer | Satésaus | (Extra stok: €5,-) 

 

HOOFDGERECHTEN

Schaakbord van Zalm |  3 Bereidingen van zalm | Zoetzure groente | Bietencrème 
Bietentartaar | Frambozen | Gekarameliseerde pecannoten | Doperwtencrème

Vitello Tonato | Krokant zacht eitje | Kappertjes | Tonijnmayonaise 

 Bospaddestoelensoep  | Truffel

VOORGERECHTEN

DESSERTS

Schaakbord  | Witte en pure chocolade  | Panna cotta  | Spongecake

Cheesecake | Coulis van rood fruit | Frambozenijs

Proeverij van Zoetigheden | Laat U lekker verrassen!
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43,-
VOOR TWEE
PERSONEN



TWO
  ONE

BIJGERECHTEN

KIDSGERECHTEN

WIJNEN

BIEREN

COFFEE SPECIALS

Frietjes met een frikandel of kroket €7,00

Mini pizza met frietjes €8,50

Stokje Saté met frietjes €10,00

Poffertjes €7,50

Wij hebben verschillende speciaalbieren, zowel
van de tap, op fles als op blik.

Speciaalbier van de tap €5,50
Vraag onze bediening welke 7 speciaalbieren wij
vandaag van de tap hebben!

Beachclub Juicy Blond (Blik) €5,50
Ons eigen gebrouwen blond biertje in
samenwerking met Jopen, een heerlijke tropische
dorstlesser!

De bediening vertelt u graag welke wisselende
wijnen wij deze maand schenken.

Wijntip bij de Beachclub Steak:
Montepulciano - Italië - Barone Montella 
Glas €5,80 | Fles €29,00

Wijntip bij de vangst van de dag:
Chardonnay - Frankrijk - Ferrandiere
Glas €5,50 | Fles €27,50

Breekbrood met diverse smeersels €6,50

Friet met mayonaise €5,00

Loaded friet met parmezaan en
truffelmayonaise €6,50

Little gem salade €4,50

Spanish Coffee - Licor 43 €8,80
Italian Coffee - Disaronno €8,80
French Coffee - Grand Marnier €8,80
Irish Coffee - Tullamore Dew €8,80
Kiss of Fire - Tia Maria | Cointreau €8,80
Espresso Martini - Vodka | Kahlua | Espresso €11,50 

Scan mij en open de glossy om de hele
drankenkaart te bekijken!
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