
DINER



MAALTIJDSALADES

Quinoa salade 
Noten, avocado, soja sesam dressing & rucola 

Huis gemaakte tonijnsalade 
Komkommer, tomaat, rode ui, augurk, ei & kappertjes  

Hete kip Gemarineerde kippendij
Komkommer, tomaat, rode ui, cashewnoten & kerrymayonaise

Carpaccio Dun gesneden rundvlees
Komkommer, tomaat, pijnboompitten, kappertjes, Parmezaanse kaas, 
rode ui, zongedroogde tomaat & rucola

Geitenkaas 
Komkommer, tomaat, rode ui, walnoten crumble, gekarameliseerde 
appel & balsamico

Caprese 
Rucola, tomaat, rode ui, mozzarella & pesto

Alle salades worden geserveerd met brood en alioli

POKEBOWL
Kip
Gemarineerde kippendij, sushirijst, wakame, komkommer, edamame 
boontjes, avocado & siracha  

Tonijn
Crispy tonijn, sushirijst,wakame, komkommer, edamame boontjes, 
avocado & siracha

Tofu 
Tofu, sushirijst, wakame, komkommer,edamame boontjes, avocado & siracha 

11,00

12,00

12,50

13,50

11,50

9,50

12,50

14,50

13,75

HOOFDGERECHTEN

Verse huisgemaakte hamburger 200gr 
Runderburger, sla, tomaat, bacon, augurk & huisgemaakte hamburger saus 

Verse huisgemaakte groenteburger 200gr
Burger (gemaakt van wortel, noten & Parmezaanse kaas), sla, tomaat, 
rode ui & champignons 

Huisgemaakte spareribs Keuze uit zoet of pittig
Geserveerd met coleslaw, tomaten salsa & knoflooksaus

Kippendij saté 200gr gemarineerde kippendij
Geserveerd met zoetzure komkommer, bananen chips, rode ui & gebakken uitjes 

Surf & turf Gebakken zeebaars met gamba & ossenhaas (100 gr)
Geserveerd met groenten & chimichurry

Tournedos 200 gr - Keuze uit pepersaus of stroganoffsaus
Geserveerd met gebakken bospaddenstoelen & ui

Sliptong 3 in roomboter gebakken sliptongen
Geserveerd met een salade & ravigotte saus

Zeebaars Gebakken zeebaarsfilet 
Geserveerd met Chinese kool, venkel, paksoi & bisque van garnaal 

Kalfsribeye 250gr - Keuze uit: pepersaus of stroganoffsaus 
Geserveerd met pastinaak-crème & gegrilde groene asperges

Noodles Gewokte udon noodles
Geserveerd met bimi, wokgroente, ei & Japanse sesamsaus 

16,00

16,00

22,50

15,00

29,00

30,00

27,50

25,00

26,00

12,50

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met friet 
Keuze uit boeren friet of zoete aardappel friet

VOORGERECHTEN

DESSERT

Kaasplankje Drie verschillende soorten
Geserveerd met vijgenbrood, druiven & noten
Optie: 10 jaar oude rode port 5,00

Tropische fruit coupe 
Ananas coco’s ijs, watermeloen ijs & mango ijs  

Chocolade lava taartje
Geserveerd met Oreo ijs, slagroom, oreo crumble & rood fruit 

Dame blanche Vanille roomijs  
Geserveerd met chocolade saus & slagroom 

Appeltaart
Geserveerd met slagroom & vanille ijs 

Vegan cheesecake 
Geserveerd met crumble, vruchten couillis & rood fruit 

Bosvruchten cheesecake
Geserveerd met yoghurt ijs, crumble & slagroom 

10,00

9,00

9,50

8,25

5,50

6,50

7,25

@STRAND22

Runder carpaccio Dun gesneden rundvlees
Geserveerd met Parmazaanse kaas, pijnboompitten, kappertjes, rucola, 
zongedroogde tomaat & truffelmayonaise 

Zalm op krokantje van wonton
In soja gemarineerde zalm op een krokant wontonvel
Geserveerd met wakame, wasabimayonaise & geroosterde sesamzaadjes 

Krokante geitenkaas Geitenkaas in een krokant jasje
Geserveerd met rucola, gekarameliseerde appel & walnoten

Coquilles Gebakken coquilles 
Geserveerd met pastinaak-creme, zeekraal & chorizo olie

Serrano ham Dun gesneden serrano ham
Geserveerd met rucola, pijnboompitten, olijven & gefrituurd kwartel ei 

Burrata Zachte buffelmozzerella 
Geserveerd met cherry tomaatjes, pesto, olijfolie & warm brood

Springrolls 
Rijstvellen gevuld met wortel, komkommer, bos ui, kool & hoisin saus

Broodplankje 
Geserveerd met drie verschillende smeersels

SOEP Wordt geserveerd met brood

Coco’s soep 
Geserveerd met gemarineerde kippendij & bosui 

Soep van de maand Maandelijks wisselende soep 
U kunt dit aan de bediening vragen 

11,50

11,00

10,00

12,50

12,00

9,50

7,00

4,50

6,00

6,00


