Salades

Broodjes
Yoghurt bowl VG

Granola, banaan, blauwe bessen,
goji bessen, chiazaad, walnoten
en honing-mint siroop

Bananenbrood VG

8.0

5.5

Ciabatta serranoham |

Broodje gerookte zalm

Avocado, roomkaas, little gem
en limoenmayonaise

Flatbread | VEG

Vegan geitenkaas, vijgen jam,
rucola, walnoot en honing

Soep
Huisgemaakte | VG
tomaten-groentesoep

8.5

uitsmijter

9.0

Broodje kroket

8.5

8.5

Extra topping 		
Spek, ham en/of kaas

+0.5

12.0

15.5

Burrata | VG 		

15.5

Vegan bowl VEG

14.5

Gegrilde kip, bacon, gekookt ei,
ansjovis, croutons, parmazaanse
kaas, little gem en huisgemaakte
caesardressing

Vleestomaat, groene salade
van rucola, spinazie, veldsla,
balsamicodressing, gepofte gele
tomaten, pestocrème, krokante
tomaat en basilicumolie

Quinoa, avocado, edamame,
radijs, kikkererwt, vegan
geitenkaas, spicy bloemkool
en bietenhummus

warm
Cheese burger

Marmelade van bacon, ui,
tomaat, little gem, cheddar
met friet van Frietboutique

Taco’s barbacoa
chicken

Taart
Warme appeltaart | VG

4.5

Hot blondy | VG

4.5

Slagroom 		

Classic Strandzuid
caesar Chef’s favorites

Glutenvrij brood is ook mogelijk

Uitsmijter		

Witte chocolade brownie

10.5

Broodje
tonijnsalade Chef’s favorites

Twee kroketten met brood
en mosterd

Gerookte zalm

10.5

Ei en rucola

Met brood

Uitsmijter zalm

10.5

Mozzarella, rucola, tomaten
tapenade en gepofte cherry tomaat

0.5

19.0

Kids
13.5

Spicy tomatensalsa, cheddar
en koriander

Cauliflower
tandoori VEG Chef’s favorites

18.0

Bloemkoolrijst, geroosterde
bloemkool, kikkererwt, zoete
aardappel, koriander, lichtpittige
tandoori saus en krokante papadum

Runder kroket

8.5

Kids pasta VG		

7.5

Kipburger 		

9.5

Poffertjes 		

6.5

Kids tomatensoep VEG

6.5

Friet en appelmoes

Tomatensaus, gepofte
cherry tomaat en kaas

Friet en appelmoes

Boter en poedersuiker

Bestel snel en
gemakkelijk met Jamezz
Gebruik de app Jamezz om
gerechten te bestellen!
Bestel eten en drinken direct
vanaf je mobiel. Scan de QRcode op de tafel en start met
bestellen.

|

Ongekookt en onbewerkt

|

Glutenvrij

|

Lactosevrij

|

Bevat noten

VG		Vegetarisch
VEG		Veganistisch

Alle gerechten kunnen
sporen van andere allergenen
bevatten. Kruisbesmetting
van allergenen in onze keuken
is niet 100% uit te sluiten.
Vertel onze medewerkers als
u allergieën of dieetwensen
heeft.

