Lunchkaart @thebeach
Ontbijt (tot 12:00 uur)
Griekse yoghurt met cruesli, en honing
Griekse yoghurt met cruesli, honing en vers fruit
Griekse yoghurt met vers fruit en honing
Croissantje met jam en roomboter
Verse Jus (klein / groot)

€
€
€
€

3,50
4,4,3,-

€ 2,50 / € 3,95

Ontbijt@thebeach
croissantje, yoghurt met cruesli, honing en vers fruit,
kleine verse jus en koffie/thee

€ 10,-

Scrambled Eggs met toast en bacon

€ 7,50

Lunchgerechten (tot 16:00 uur)
Dik gesneden authentiek wit- of bruinbrood geserveerd met:
@the b.e.a.c.h.
Met Bacon, Egg, Avocado, Cheese en Harissamayonaise

€ 7,95

Vitello Tonato
Met gebraden kalfsfricandeau, tonijn mayonaise, kapperappels en citroen

€ 7,95

Gegrilde groenten
Met hummus (vegetarisch)

€ 7,95

Filet Americain
Met truffelmayonaise, gekookt eitje en ui

€ 7,95

Lauwwarme geitenkaas
Met walnoot, appel en een compote van rode ui (vegetarisch)

€ 7,95

Gerookte zalm
Met kruiden crème fraîche, kappertjes, een gekookt eitje en citroen

€ 8,95

Runderkroket (de Bourgondiër)
Twee runderkroketten met mosterd

€ 7,50

Uitsmijter
3 eitjes, met ham, kaas, bacon of tomaat
(Ieder extra item € 0,75)

€ 7,-

Tosti’s (tot 16:00 uur)
Met wit- of bruinbrood
Keuze uit kaas, ham/kaas, kaas/tomaat of Hawai
geserveerd met tomatenketchup of currysaus

€ 3,50

Huisgemaakte Soepen (hele dag)
Oosterse pompoensoep*
Wisselende dagsoep*, vraag ernaar bij de bediening

€ 5,€ 5,-

* Wij serveren bij de soepen ambachtelijk wit- of bruinbrood

Kindermenu (t/m 12 jaar)
Kroket of kaassouflé met friet en appelmoes
en een ijsje toe (schatkist of calippo)

15 april 2017

€ 10,-

Menukaart @thebeach
Salades (hele dag)
Salade met lauwwarme geitenkaas (vegetarisch)*
Met gemengde salade, walnoot, appel en een compote van rode ui

€ 13,50

Salade met gerookte zalm*
Met gemengde salade, kruiden crème fraîche, kappertjes,
een gekookt eitje en citroen

€ 13,50

Salade met pekingeend*
Met gemengde salade, hoisinsaus, paksoi, peultjes en lente ui

€ 13,50

Salade met gegrilde groenten*
Met gemengde salade, gegrilde groenten, hummus en balsamico stroop

€ 13,50

* Wij serveren bij de salades ambachtelijk wit- of bruinbrood met roomboter

Hoofdgerechten
Ambachtelijke grove hamburger (100% rundvlees) *
Geserveerd met een brioche broodje, huisgemaakte burgersaus,
verse friet en een gemengde salade.

€ 13,50

Vega burger (van de vegetarische slager uit Den Haag)
Geserveerd met een brioche broodje, huisgemaakte burgersaus,
verse friet en een gemengde salade.

€ 15,50

Huisgemaakte saté van kippedijenvlees
3 satéspiezen geserveerd met atjar, gebakken uitjes, kroepoek,
verse friet en een gemengde salade.

€ 15,50

Kogelbiefstuk *
Geserveerd met gegrilde groenten, aardappelgratin en kruidenboter.

€ 17,50

Dorade gevuld met sereh, limoen, rode peper en knoflook.
Geserveerd op een bedje van udon noodles met een oosterse saus.

€ 17,50

Vegetarische Thaise curry
Thaise rode curry gevuld met zoete aardappel,
paarse wortel en rode linzen geserveerd met rijst.

€ 14,-

Gamba’s al ajillo
€ 17,50
Argentijnse wilde gamba’s met rode peper, knoflook en witte wijn
geserveerd op een bedje van frisee sla met friet en een frisse gemengde salade
Spaghetti Bolognese
€ 11,Spaghetti met een saus op basis van tomaten, rundergehakt, verse groenten en
parmezaanse kaas
Kok-Special@Thebeach, vraag ernaar bij de bediening

prijs zie bord

* ons vlees komt van de ambachtelijke slager Piet van der Vooren uit Leiden

Huisgemaakte Desserts
Crème Brulée
Panna Cotta met een siroop van Liefmans fruitbier
Huisgemaakte appeltaart met Kaneelijs en slagroom

€ 6,€ 6,€ 6,-
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