ontbijt & lunch
ontbijt tot 12u
Ontbijtplankje
10,90
croissant, bagel met een gekookt of gebakken eitje,
pancake en Griekse yoghurt met granola
9,50
Açai Bowl
Açai berries, vers fruit, kokos en granola

TOSTI’S OP TURKS BROOD| TOT 16U
Tosti ham/kaas
Tosti Suiderstrand
met mozzarella, tomaat en pesto

6,50

ONTBIJT | TOT 16U
Griekse yoghurt met vers fruit en granola
Croissant met jam en boter
Toast met avocado
(+ bacon 1,50 | + ei 1,50)
American pancakes met rood fruit en honing
Uitsmijter ham en kaas
Boerenomelet
(+ bacon 1,50)

Tosti Tuna Melt
chilisaus, tonijn en cheddar kaas

6,90

Tosti Mexican Melt
met geroosterde kipfilet, cheddar kaas,
jalapeño-pepers, tomaat en guacamole

7,50

6,50
4,50
6,50
8,90
9,50
9,50

6,00

LUNCH tot 16U
Flinterdunne ossenhaas met toast,
9,90
Parmezaanse kaas en pijnboompitjes
Kippendijen op Indonesische wijze met
8,90
zuur van komkommer en ui op Turks brood
Burger Suider
12,50
rundvleesburger met cheddar kaas,
bacon, rode kool, sla en Suider saus
(+ jalapeño-pepers + 1,00)
(basis van kikkererwten,
13,50
Vegan burger
groene erwten, rode biet & soya)
vegan cheddar kaas, mayonaise en sla 				
9,50
Burrata op toast met tomaat,
gerookte paprika, pesto & aceto balsamico
8,50
Rode bietenhummus
met gegrilde groenten en pestodressing
met falafel, harissa-olie,
8,50
Vegan flatbread
gepofte paprika crème en tomaat
Twee bourgondische kroketten
9,50
op brood met mosterd
Bagel met huisgemaakte tonijnsalade
9,50
en tuinkers			
SOEP | VANAF 12U
Tomaten-paprika soep
Soep van de week
SALADES | VANAF 12U
Caesar salade
met malse kippendijfilet, bacon,
Parmezaanse kaas, ansjovis en een eitje
*Liever met gamba’s?
Burrata salade
met pesto, notenmix, gedroogde tomaat
en aceto balsamico
Salade met verse gegrilde tonijn
met wakame, komkommer, edamame,
wasabi-mayonaise en sesamdressing
Poké bowl sushirijst, nori, sesam, avocado,
edamame, wakame, sojasaus en keuze uit:
Verse tonijn
Kip
Tofu

6,00
vanaf 6,00
12,50
14,50
14,50
15,90

15,90
14,90
14,90

PIZZA | VANAF 12U
Pizza Margherita
Tomaat en mozzarella
Pizza di Mare
Tomaat, mozzarella, tonijn en gamba’s
Pizza Parma
Tomaat, mozzarella, parmaham en rucola
Pizza Sizzling Chicken
Tomaat, mozzarella, paprika, rode peper,
kippendijen, ui en knoflookolie
*Extra kazig?
Kies voor een bol burrata op je pizza
BITES | VANAF 12U
Brood met dips hummus en aioli
Haagsche bitterballen 8 stuks
Bittergarnituur 12 stuks
Oosters gemarineerde kipvleugels 6 stuks
Groenteloempia 6 stuks
Kibbeling uit de Noordzee met aioli
Nacho’s
met sour cream, guacamole, jalapeño-pepers,
cheddar kaas en salsa dip
Quesadilla
met avocadomousse, rode peper,
spinazie en mangochutney
Flatbread met rode bietenhummus,
gepofte paprikacrème, falafel en rauwkost
Friet met saus
Zoete aardappel friet met truffelmayo
Borrelplateau:
ossenhaas, Haagsche kaas, burrata, olijven,
gegrilde groenten, groenteloempia’s,
brood met dips
Visplateau:
gamba’s, tonijntataki, kibbeling met aioli,
gegrilde groenten, brood met dips
= Vegetarisch

= Veganistisch

10,90
14,50
13,50
15,00

+ 4,50
5,90
8,50
13,50
8,50
9,90
9,50
9,00
8,50
9,00
4,50
5,50
21,50

22,50

DINNER
STARTERS | VANAF 17U
Gamba’s al ajillo met brood
Ossenhaas
met toast en truffelmayonaise,
Parmezaanse kaas en pijnboompitten

9,50
9,50

Tataki tonijn
12,50
met komkommer, wakame en sesamdressing
9,50
Carpaccio van rode biet,
met feta, rucola, aceto balsamico en walnoten

Liever lekker delen? Zie ook onze plateaus bij BITES!
LOVELY EVENINGS | VANAF 17U
Half gegrild kippetje
17,90
met friet, sla en dragonsaus
Suiderstrand burger
16,50
met cheddar kaas, bacon, rode kool,
Suidersaus, friet en sla
(+ jalapeño-pepers + 1,00)
17,50
Vegan burger
(basis van kikkererwten, groene erwten,
rode biet & soya) vegan cheddar kaas,
mayonaise, sla en zoete aardappelfriet
Bio dry-aged rib-eye (200 gr)
22,50
met friet, groenten en tuinkruidensaus			

Dorade
21,50
met gewokte spinazie, groene pesto en
zoete aardappelfriet			
Klassiek mosselpannetje
18,50
met friet en sla
Oosterse curry
19,50
met groenten, gebakken rijst en kippendijfilet 			
*Liever vegan?
Dan vervangen wij de kip voor tofu! 			
17,50
Tagliolini pasta met champignons,
truffel, rucola en Parmezaanse kaas 			
Wisselende daghap
vanaf 18,50

KIDS [t/m 12 jaar] vanaf 12u
Happy Suider
keuze uit: kipnuggets, kroket of frikandel
met frietjes en appelmoes

7,90

Fish&Chips van kabeljauw met friet en sla
Pannenkoek met stroop en suiker
Pasta Bolognese

9,50
9,00
8,50

DESSERTS vanaf 12u
Van ijsboer Florencia
per bol 2,00
vanille, aardbei, chocolade en citroen(sorbet)
Lemon cheesecake met ijs
7,90
Aardbeien Romanoff
8,00
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Tiramisu
8,50
Petit grand dessert:
p.p. 9,50
variatie van desserts | minimaal 2 personen

