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TUSSENDOORTJE
Oma Bob’s bitterballen (7)
Oma Bob’s garnalenkroketjes (5)
Vlammetjes met saus (7)
Kaasstengels (v)(7)
Bitterhap mix klein (9)
Bitterhap mix groot (16)
Butterfly pittige saus (7)
Vegetarische loempia’s (v)(7)
Chicken Wings (6)
Gemarineerde olijven (v)
Chips met eigen salsa (v)
Schaaltje notenmix
Mandje brood
Mandje brood met smeersels (v)

WIT KADETJE tot 17:00 uur
6,00
7,00
6,00
6,25
6,75
11,75
6,00
6,00
6,00
4,25
4,00
4,00
3,75
5,75

kruidenboter, tapanade & alioli

Streek lokaal lekkers voor 2 (vlees/kaas)

14,75

ONTBIJT tot 11:30 uur
Croissant
Croissant met jam
Croissant met kaas
Ontbijt de Luxe croissant, bruin of wit brood, ham,

3,00
3,75
4,25
12,50

kaas, jam, gebakken ei, koffie of thee en jus d’orange

TOSTI’S tot 17:00 uur
Tosti

Ham - kaas
Ham - kaas - tomaat
Kaas - tomaat (v)
Toast Hawaï

3,85
4,35
4,25
6,75

Rundvlees kroket
Frikandel
Gerookte paling of zalm
Waddenburger 100% rundvlees
Cheese Waddenburger 100% rundvlees

4,25
4,25
7,25
7,25
8,25

LANDBROOD tot 17:00 uur
2 Rundvlees kroketten
Gerookte zalm rucola en rode ui
Kippedijen vlees

8,25
9,75
10,50

spek, avocado, parmezaan, truffelmayo

Club sandwich gerookte kip, spek en ei
Club sandwich zalm en tonijn
Steak sandwich

9,50
9,50
10,50

EIERGERECHTEN tot 17:00 uur
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Uitsmijter ham en / of kaas
Omelet ham en / of kaas
Omelet ham - kaas - champignon
Omelet champignon (v)

8,00
9,00
9,50
8,50

WALDKORN tot 17:00 uur

Jonge kaas (Boerenkaas) (v)
Oude kaas (Boerenkaas) (v)
Rundvlees Kroket
Brie en sla (v)
Warme beenham met mosterdsaus
Thaise kip stukjes
Tonijn salade
Geitenkaas honing, zaden, nootjes

5,50
6,50
5,50
7,50
7,50
8,50
7,50
7,50
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PANNENKOEKEN & POFFERTJES

PATAT FRITES

Poffertjes
Gluten vrije poffertjes

4,75
5,25

Pannenkoeken

Suiker / stroop / jam
Appel met kaneelsuiker (v)
Spek
Spek - appel
Ananas (v)
Ham - kaas
Spek - ui en champignons

6,95
7,95
7,95
8,95
8,75
8,95
9,95

Patat frites zonder (v)
Patat met kroket
Patat met frikandel
Patat met kip nuggets
Patat met kaassoufflé (v)
Patat met Waddenburger
Patat met cheese Waddenburger
Extra

Frietsaus / ketchup / curry
Speciaal
Pindasaus

Extra

Stroop of suiker

Tomatensoep (v)
Mosterdsoep (v)
Uiensoep (v)
Vissoep

5,25
5,25
5,25
6,50

Gemengde salade (v)
Salade Tonijn komkommer, tomaat en ei
Griekse salade

7,50
14,75
14,75
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tomaat, komkommer, ui. paprika, fèta en olijven

Salade met geitenkaas (v)

14,75

Zaden, nootjes, appel en appelstroop dressing

Caesar salade

IETS ANDERS
Calamaris met knoflooksaus
Gebakken mosselen
Pil-Pil Original

0,50
1,00
1,00

SALADES MET BROOD

0,50

HUISGEMAAKTE SOEP MET BROOD

4,00
7,75
7,75
7,75
7,75
9,75
10,75

15,00

Kippedijenvlees, spek, crouton en kaas

10,75
11,75
10,75

Beach salade Hollandse garnalen en avocado
Beemster salade

16,75

Beemsterham, peren en balsamico dressing

15,75

In knoflookolie en sambal gebakken garnalen

Tostade met vis verschillende soorten vis
v is een vegetarisch gerecht
i.v. is indien voorradig

10,75
Heeft u een allergie of een vraag?
Laat ons dit weten!

n
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VISGERECHTEN

PASTA’S
Pasta Bolognese
14,50
Pasta Frutti di Mare in dille roomsaus
15,75
Pasta Scampi’s pittige tomaten rozemarijn saus
16,75
Pasta Pesto kippedijenvlees, tomaat en parmezaan 15,75
Pasta Norma aubergine en tomatensaus (v)
15,75
Lasagne à la Casa diverse groenten en kaas (v)
15,75
PLATE SERVICE

Zeeuwse gekookte mosselen alleen in het seizoen 22,50
Gebakken sliptong In de boter gebakken
22,50
Gebakken zalm filet met bieslook saus
22,50
Gebakken zeebaars filet gepofte paprikasaus
22,50
Vissers pannetje in de room gestoofde diverse vis 22,50
Gebakken tong (± 500 gr)
dagprijs
Vis van de markt, zie schoolbord
dagprijs
Geserveerd met groente, aardappelgarnituur en sla

Spareribs huis gemarineerd
Saté van varkenshaas
Kip saté
Kibbeling van kabeljauw met patat
5 grote Gamba’s op spies
Gai Path met patat of rijst

19,50
16,25
16,25
15,75
19,75
19,75

VLEES GERECHTEN
Tournedos, inclusief saus naar keuze
Surf & Turf kalfs steak met gamba’s
Geserveerd met groente, aardappelgarnituur en sla

Roergebakken ossenhaas puntjes op Oosterse wijze

Boeuf Stroganoff met patat of rijst
19,75
Kippetje uit de pan met tijm en citroen
17,25
Hartig geitenkaas taartje met tomaat en walnoten (v) 15,75
VOORGERECHTEN
Pil-Pil Original

10,75

In knoflookolie met sambal gebakken garnalen

Gerookte forelfilet met wasabi créme
Huisgerookte zalm De specialiteit van ‘t Paviljoen
Gerookte paling Gewoon lekker, zoals het hoort
Gerookte vistrio paling, zalm en forel
Carpaccio parmezaan, rucola en pesto
v is een vegetarisch gerecht
i.v. is indien voorradig

10,75
13,75
14,75
15,75
11,50

22,50
22,50

Extra
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pepersaus
champignons roomsaus
stroganoff saus
roquefort saus
rode wijn saus
appel calvados saus
gebakken champignons

Heeft u een allergie of een vraag?
Laat ons dit weten!

2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
3,00
2,50
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IJS & DESSERTS
Kinderijsje
Dame blanche
Sorbet
Scroppino
Oma’s ijsje Vanille ijs met advocaat en chocosaus
Warm appeltje met kaneelsaus vanille ijs en slagroom
Poffertjes met ijs met chocosaus en slagroom
Warm chocoladetaartje

3,50
6,50
6,50
7,50
8,50
8,50
8,50
8,50

met vanille ijs, fruit en slagroom

Ben & Jerry’s, Chocolate fudge brownie
Ben & Jerry’s, Cookie dough

Wist u dat wij...

5,00
5,00
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... geen zelfservice hebben
... het prettig vinden als u aan tafel om de rekening vraagt, i.v.m. het tafelnummer
... het prettig vinden als u tevoren aangeeft als u apart wilt afrekenen
... ons zoveel mogelijk aan de viswijzer en de visvangstseizoenen houden
... een invalidentoilet hebben
... ligbedden en windschermen verhuren
... ook strandcabines verhuren
... biologische huiswijn met FSC keurmerk schenken
... onze geserveerde kaas uit Bergen komt, kaasboerderij de Franschman
... steeds meer biologisch en duurzamer worden
... speciale rolstoelen voor op het strand verhuren
... gewoon ons uiterste best doen om u van dienst te zijn
... en in de winter gewoon open zijn
strandpaviljoenzuid.nl
... veel van onze gerechten glutenvrij zijn, vraag de bedieng welke
072 589 46 87

SINDS 1968

facebook.com/Strandpaviljoen Zuid

