ontbijt & lunch
ontbijt tot 12u

Ontbijtplankje
9,90
Croissantje, twee mini broodjes, boerenbrood,
verschillende vlees- en kaaswaren, gekookt of
een gebakken eitje naar keuze, brownie en
yoghurt met fruit
*Liever vegetarisch? Dat is mogelijk!
Açai Bowl
9,50
Açai bessen, vers fruit, kokos en granola
ONTBIJT TOT 16U
Yoghurt met vers fruit en granola
6,50
Croissant met jam en boter
3,50
6,50 + bacon 1,50 + ei 1,50
Toast met avocado
American pancakes met rood fruit en honing
8,90
Uitsmijter ham en kaas
9,50
Boerenomelet
9,50
TOSTI’S | OP TURKS BROOD TOT 16:00
Tosti ham/kaas
6,00
Tosti Suiderstrand
6,50
met mozzarella, tomaat en pesto
Tosti geitenkaas
6,90
met spinazie, zongedroogde tomaat en
avocadodip
Tosti ‘Mexican Melt’
7,50
met geroosterde kipfilet, cheddar, jalapeño-pepers,
tomaat en guacamole
*Liever vegan?
Dan vervangen wij de kip voor seitan!

FLAMMKUCHEN vanaf 12U

Te bestellen als lunch, snack of voorgerecht
Traditioneel
9,50
crème fraîche, kaas, ui en spek
Tonijn
12,90
komkommer, wakame & sesamdressing
Carpaccio
11,90
pesto, pijnboompitten, Parmezaanse kaas en rucola
Vegetarisch
11,50
geitenkaas, gegrilde groenten, rucola en
honing

SOEP vanaf 12u
Tomaten-paprika soep
Wontonsoep (kipbouillon)
met paksoi, taugé, bosui en dumpling

5,50
6,00

SALADes vanaf 12u
Caesar salade
met malse kip, bacon, Parmezaanse kaas,
ansjovis en een eitje
*Liever met gamba’s?
Burrata salade
met vijgen, noten en aceto balsamico
Salade met verse gegrilde tonijn van de grill
met wakame, komkommer, edamame,
wasabi-mayonaise en sesamdressing
Poké bowl
sushirijst, nori, sesam, avocado, edamame,
wakame, sojasaus en keuze uit:
verse tonijn, kip of tofu

12,50
14,50
13,50
14,90
15,50

KIDS [t/m 12 jaar] vanaf 12u
Happy Suider
Keuze uit: kipnuggets, kroket of frikandel
met frietjes en appelmoes
Pannenkoek met stroop en suiker
Pasta Bolognese

7,50

DINNER

BITES vanaf 12u

STARTERS vanaf 17u

Brood met dips (hummus en aioli)
5,90
Haagsche bitterballen (8 stuks)
8,50
Bittergarnituur (12 stuks/24 stuks)
12,50/20,00
Crunchy Chicken met chilisaus
8,50
Kaasvingers met sriracha mayo (8 stuks)
7,50
Empanadillas met sriracha mayo (4 stuks)
9,00
Nacho’s
8,80
met sour cream, guacamole, jalapeño-pepers,
cheddar cheese en salsa dip
+ gehakt in Bolognese saus
+ 3,50
Quesadilla
7,00
met avocadomousse, rode peper en tomatensalsa
Flatbread met rode bietenhummus,
9.50
gepofte paprikacrème, falafel en rauwkost

Gamba’s al ajillo met brood
9,50
Carpaccio
9,50
met pesto, Parmezaanse kaas en pijnboompitten
Burrata
9,50
met tomaten en een gepofte paprikacrème
Tataki tonijn
12,50
met komkommer, wakame en sesamdressing

Borrelplateau:
21,50
parmaham, fuet, Old Amsterdam, burrata,
empandadillas, olijven, gegrilde groenten,
brood met dips
Visplateau:
22,50
gamba’s, tonijntataki, gerookte zalm, wakame,
olijven, gegrilde groenten en brood met dips
Friet met aioli
Zoete aardappelfriet met truffelmayo
= Vegetarisch

8,50
8,50

4,50
5,50

= Veganistisch

LUNCH tot 16u
Broodje carpaccio
met truffelmayo, Parmezaanse kaas en
pijnboompitjes
Broodje Oriental kip
met komkommer & rode ui zoetzuur
*Liever vegan?
Dan vervangen wij de kip voor seitan!
Burrata op toast
met tomaat, pesto & aceto balsamico
Rode bietenhummus
met gegrilde groenten

9,90
8,90

9,50
8,00

Burger Suider
12,50
rundvleesburger met cheddar kaas, bacon, augurk,
rode kool, sla en Suider saus
(+ jalapeño-pepers + €1)
Twee Haagsche kroketten
9,00
op brood met mosterd
Broodje gerookte zalm
10,50
met wasabi-mayonaise en mierikswortelcreme
Turks brood met falafel,
8,00
rode koolsalade en knoflookmayonaise
* Liever vegan? Dat is mogelijk!

Liever lekker delen? Zie ook onze plateaus bij BITES!

LOVELY EVENINGS vanaf 17u
Halve kip van Tante Door
17,50
met friet, sla en dragonsaus
Suiderstrand Burger
16,50
rundvleesburger met cheddar kaas, bacon,
augurk, rode kool, Suidersaus, friet en sla
(+ jalapeño-pepers + €1)
Bavette (200 gram)
22,00
met friet, sla en Beurre Café de Paris
Vegan Burger
16,50
(basis van kikkererwten, groene erwten,
rode biet & soya) met mayonaise, sla en
zoete aardappelfriet
Klassiek gewokte mosselen met friet en sla
18,50
Op de huid gebakken zalm
19,50
met gewokte spinazie, roseval aardappelen
en saffraansaus
Tagliolini pasta
17,50
met champignons, truffel, rucola en
Parmezaanse kaas
Wisselende daghap
vanaf 18,50

DESSERTS

vanaf 12u

Van ijsboer Florencia
per bol 2,00
Vanille, kaneel, citroen, aardbei en chocolade
Tiramisu
7,50
Homemade cheesecake met ijs
7,80
Aardbeiencoupe met slagroom
6,50
Brownie met een bolletje vanille-ijs
6,00
Petit grand dessert
8,50 p.p.
variatie van desserts (2 pers.)

