vanaf
17:00

DINERKAART
STARTERS
Broodplank
Diverse dippers

BEACHCLUB CLASSICS
6,5

VOORGERECHTEN
Vitello tonato Beachclub style
Tartaar van kalf | sashimi van tonijn |
kapperappel | tonijnmayonaise

Fish and Chips
Ravigotte saus | friet | mayonaise
Saté van kippendijen 150 | 300 gram
Zoetzuur van komkommer | satésaus

14

Schaakbord van gerookte zalm
14,5
Zoetzuur van biet en radijs | limoenmayonaise |
komkommer

SOEP
Huisgemaakte vissoep
Heldere vissoep | diverse vis en schelpdieren |
brood | aioli
Wisselende soep (
)
Laat u verrassen door onze keuken brigade

17,5
Kimchiburger
Kimchi | tomaten relish | ijsbergsla
18

15

Bietencarpaccio
12,5
Dun gesneden biet | olijf créme | mizuna |
geroosterde tuinbonen | hoemoes | schuim van
geitenkaas
Rundercarpaccio
Truffelmayonaise | Parmezaan bite | crunch van
noten

Beachclub Burger
IJsbergsla | tomaten relish | augurkenrelish |
bacon | cheddar | american mosterd

9

8,5

17,5

Gegrilde knolselderij
Bospaddenstoelen | schuim van
bospaddenstoelen | seizoensgroenten

18

Linguinne pasta
Seizoens groenten | spinazie | buffelmozzarella

17

19,5 | 22

HOOFDGERECHTEN

Miso bowl
16,5
Noedels | shii-take | seizoensgroenten | een blij ei

Zalm met linguinne
21,5
Zalmfilet | spinazieroomsaus | seizoensgroenten
Hele zeebaars +/- 600gram
Aardappelspinazie quiche | limoenolie |
seizoensgroenten

29,5

Gebakken Kabeljauwfilet
Morriellesaus | wortelcréme | quiche

22,5

Shortrib pekingstyle
Udonnoedels | bosui | edema boontjes |
bospaddenstoelen | gemberlak

VEGETARISCHE
GERECHTEN

Poke Bowl
(optie met zalm +3,-)
Edamame | wakame | kewpie | zoetzuur van

14

komkommer | wasabi mayonaise

DESSERTS

8

Beachclub steak van regiorund
Aardappel-spinazie quiche | rodewijn jus |
seizoensgroenten

22.,5

Dry aged runder rib-eye (220gram)
Spicey paprika jus | quiche van aardappel
en spinazie | seizoensgroenten

36,5

Los bij te bestellen een portie friet

4,5

Roseval aardappels gegaard in jus

4,5

Cheescake met bosvruchten coulis
Witte chocolade créme | maple pecan ijs

8

Trifle Trifle
8
Crumble | gel van rood fruit | mousse van Texelse
jutter | vers fruit
Friandise proeverij voor bij de koffie
9 heerlijke zoete lekkernijen
Dame blanche
Chocoladesaus | ammendel crunch
Vegann blonde dame
Chocolade roomijs van montgomery’s |
vanillesaus | amandelcrunch

12,5

7

7,5

Vegetarisch

