wat staat er op
de

kaart

Welkom

Onze

mediterrane

keuken

verse gerechten van rond de middellandse Zee.
geroosterde vis, vlees en groenten van onze parilla.
lekker veel vegetarisch en ook plenty vegan. zodra
een gerecht klaar is brengen we het naar tafel. als
het druk is moet je misschien even wachten. iedereen
zit lekker, dus no worries.

Zelf bestellen
met de

bij

Strandvier!

zit je al met je voeten in het zand? wij houden van strand, zon en de
mediterranee. strandvier is een plek om bij te komen. lekker relaxed.
gerechten om samen te delen, goede strandwijn en natuurlijk de stilte
van de gouwzee. even het gevoel of je op vakantie bent.

Altijd iets
te doen

QR code

dat is snel, makkelijk en zonder
fouten. heb je hulp nodig? geef de
bediening een seintje, ze helpen
je graag.

klaar met zonnen? bij strandvier is altijd
iets te doen. lekker zwemmen. balanceren
op de slackline. of een potje beachvolleybal. je kunt sups en kajaks huren en op
zondag is er yogales van daphne. have fun!

Beestenspul

geen hemmeland zonder honden (en hun
baasjes). om het strand schoon en veilig te
houden vragen we jullie te allen tijde je
hond aan de lijn te houden. bobbie mag ook
geen kuilen graven, daar vallen onze lieve
runners in. dank!

Onze WiFi
wachtwoord: vakantie!

OVERDAG
Ontbijt tot 12.00
Oeufs en cocotte met gruyère						7,5
baguette met eitjes, gruyère en room uit de oven
Yoghurt met Strandvier granola 					
7,5
Griekse yoghurt met granola, honing, anijs en vers fruit
Crêpe Nutella 								4,5
Zoet de hele dag
Bananenbrood								4
Worteltaart								4
Citroentaart								4,5		
Appeltaart								4,5

Lunch tot 16.00
Soep
Zoete aardappelsoep V						6,5
met za’atar en granaatappelmelasse, geserveerd met brood		
Geroosterde tomaat-paprikasoep V					6,5
met pangrattato, geserveerd met brood
Salade
Caesar salade								13,5
Romeinse sla met Parmezaan, croutons, ansjovis en eitje
klassiek zoals ie hoort, geserveerd met brood
‘Mediterrane’ salade V 						13,5
parelgort met aubergine, zoete aardappel, hazelnoot,
rode ui pickles & raapsteel, geserveerd met brood

Baguette
Beemsterkaas								7,5
met pickles, mosterd en tuinkers & sla
Doperwtjesmash							8,5
met feta, tuinkers, radijs, zaden & sla							
Geroosterde aubergine en mozzarella					8,5
met peterselie, munt, amandel & sla

borrel

tot 17.00

hapjes geserveerd met brood
Blikje Ortiz sardientjes 							8,5
met ingelegde citroen
Burrata									12,5
met artisjokcrème en hazelnoot
Gerookte makreel							12,5
met sinaasappelmarmelade, geschaafde bleekselderij
en pijnboompit
Guanciale								11,5
dungesneden Italiaans spek met venkel, rabarber
en gepofte boekweit
Brood met boter en olijfolie						5,5
Snacks
Bitterballen 6 stuks met mosterd					7
Vega bitterballen 6 stuks met mosterd					8
Kaassouffleetjes 6 stuks met chilisaus 				7
Gefrituurde uienringen 8 stuks met salsa verde V			 6,5
Vietnamese loempiaatjes 8 stuks met chilisaus V			 6,5		
Inktvisringen 8 stuks met ravigote					8,5
Friet van Bob met mayo						4,5

laffa*
Komkommer en zoete aardappel V					10,5
met hummus, charief*, pompoenpit & sla		
Paddenstoelenshoarma V						10,5
met hummus, charief*, rode kool, tahini					
Marrokaanse runderstoof						10,5
met hummus, ras el hanout, granaatappelpitjes, yoghurt & sla		
Tosti met kaas met ketchup						6

IJs
Raketje									1,5
Knijpijs N’ice peer sinaasappel						3
Knijpijs N’ice aardbei							3
Bekertje vers vanille roomijs 						3,5
Bekertje vers chocolade roomijs					3,5

*laffa vers platbrood uit het midden-oosten

V = vegan

*charief: israelische pittige salsa van chili, bleekselderij,
komkommer, augurk en koriander

AVOND vanaf 17.00
Snacks
Bitterballen 6 stuks met mosterd					7
Vega bitterballen 6 stuks met mosterd					8
Kaassouffleetjes 6 stuks met chilisaus 				7
Gefrituurde uienringen 8 stuks met salsa verde V			 6,5
Vietnamese loempiaatjes 8 stuks met chilisaus V			 6,5		
Inktvisringen 8 stuks met ravigote					8,5
Friet van Bob met mayo						4,5

Diner
we hebben een aantal kleine gerechtjes
om samen te delen. als je daar helemaal geen
zin in hebt, dan kan je een groter gerecht
gewoon lekker voor jezelf bestellen. geniet!
Caesar salade								13,5
Romeinse sla met Parmezaan, croutons, ansjovis en eitje,
klassiek zoals ie hoort, geserveerd met brood
‘Mediterrane’ salade V 						13,5
parelgort met aubergine, zoete aardappel, hazelnoot,
rode ui pickles & raapsteel, geserveerd met brood
Burrata									12,5
met artisjokcrème, hazelnoot en brood
Gerookte makreel							11,5
met sinaasappelmarmelade, geschaafde bleekselderij
en pijnboompit
Gepofte spitskool V							10,5
met misoboter, daslook en crispy uitjes
Guanciale								11,5
dungesneden Italiaans spek met venkel, rabarber
en gepofte boekweit
Gegrilde asperges							12,5
met eierdooier, broodkruim en peterselieolie
Tagliata di manzo							19
bavette van open vuur met Parmezaan, balsamico en rucola			
Dorade									23,5
hele vis van open vuur om zelf te fileren, met venkel en citroen
Moussaka van pompoen 						15,5

Bijgerechten
Friet van Bob met mayo						4,5
Groene salade								3,5
kropsla met Franse vinaigrette en nootjes
Brood									5,5
met boter en olijfolie
								
Kids
Mac ’n cheese								8,5
Kroketje of vega kroket						
8,5
met friet van Bob, mayo en cherrytomaat

Toe
Zuppa Inglese								8,5
banketbakkersroom met lange vingers, rabarber en pistache
Chocopots								8,5
chocolade pannacotta met sinaasappel en amandel
Affogato								5

Zoet
Bananenbrood								4
Worteltaart								4
Citroentaart								4,5		
Appeltaart								4,5
IJs
Raketje									1,5
Knijpijs N’ice peer sinaasappel						3
Knijpijs N’ice aardbei							3
Bekertje vers vanille roomijs 						3,5
Bekertje vers chocolade roomijs					3,5
V = vegan

DRANK
WARME DRANKEN
onze koffie is van bocca uit amsterdam. bocca maakt al twintig jaar de lekkerste koffie.
de koffieboeren krijgen goed betaald en de branders halen het beste uit de bonen naar boven.
Koffie
Espresso								2,7
Espresso macchiato 							3
Dubbele espresso							3,2
Americano								3,2
Cortado dubbel shot							3,2
Cappuccino								3,2
Latte									3,4
Flat White								3,8
Iced latte								4,7
Havermelk							
+ 0,5		
									
Thee & chocolademelk
Earl Grey of Jasmijn							3
Thee Wilder Land Offline of Opkikker					3,2
Verse muntthee 							3,5
Verse gemberthee							3,5
Warme chocolademelk							3,2
Slagroom							
+ 0,6

IJSKOUD
Frisdranken
Chaudfontaine bruisend						2,8
Coca-Cola								3
Coca-Cola Zero								3
Appelsap								3,5
San Pellegrino Aranciata Rossa/Limonata				4
Fever Tree Tonic							4
Bos ice tea sparkling							4,5
Fentimans ginger beer/rose lemonade 					4,8
Batu kombucha grapefruit/lemon					5,5
Melk									2,5
Chocolademelk								3
Water & limonades
Iced Tea huisgemaakt met groene thee - citroen - munt - honing
3,5
Iced Tea huisgemaakt hibiscus - honing 				
3,5
Kinderlimo pitcher 7,5							2,5
San Pellegrino bruisend, 75cl						6,5

Sappen
Appelsap								3,5
Tomatensap Big Tom							4,5
Jus d’orange vers tot 15.00			
4,5
50/50 half grapefruit/half jus, vers tot 15.00				5

nog zo een mooi familiebedrijf: gulpener Bierbrouwerij. deze onafhankelijke brouwerij uit
limburg maakt al acht generaties het lekkerste bier. van frisse pilsener tot biologisch speciaal
bier. met water uit eigen bronnen, hop uit de eigen hoptuin en gerst van boeren uit de regio.

BIER EN CIDER
Bier van de tap
Gulpener Pilsner fluitje 		
Gulpener Pilsener vaasje			
Gulpener Ur-Weizen			
Gerardus Blond 		

		

2,8
3,5
4,5
4,5

Op fles of blik
Texels Skuumkoppe dunkel weizen					4,8
Corona Extra cerveza							5,2
Funky Falcon Two Chefs Brewing - pale ale				5,2
Green Bullet Two Chefs Brewing - IPA 				5,2
White Ale Lowlander - white ale 					5
Tropical Ale Lowlander - orange & dragonfruit				5
Mannenliefde Oedipus – saison		
				5,8
Monnicken Moker Bierderij Waterland – tripel - bio			5
Cider
Dunkerton’s Vintage cider - 660ml - 7,5% - bio				15
Lekker weinig alcohol
Crodino								3,5
Radler Warsteiner 0,5 %						4
Sober Sally Bierderij Waterland - IPA 0,5 % - bio 				5
Zwarte Ruiter weizen 0,3 % - Gulpener 					4,5
Zwarte Ruiter original 0,3 % - Gulpener		
			4,5
Virgin Tonic Seedlip 0 % gin, Fever Tree Tonic				9
Vina’0 bubbel rosé 0 % - fles						24
Cocktails & mixed drinks
Mimosa tot 15.00							5,5
Aperol Spritz								8
Cuba Libre Bacardi - limoen - cola					8

Gin & Tonic Tanqueray gin - Fever Tree Tonic				8
Gin & Tonic Strandvier Bobby’s gin - Fever Tree Tonic			
9,5
sinaasappel - kruidnagel
Gin & Tonic Whitley Neill blood orange gin				
9
Fever Tree tonic - jeneverbes				
Moscow Mule vodka - gingerbeer - limoen				8
Espresso-Martini espresso - vodka, - Kahlua				9,5
Scroppino citroensorbetijs - vodka - cava				9
Oude jenever Zuidam							5
Limoncello								4,5
Rum-Bacardi								
5
Wodka Stolichnaya
						
5
Whisky Paddy’s 							
5
Koffielikeur Kahlua							5

WIJN
Bubbels
Cava Brut Nature Ferre Catasus - Spanje			24
Cremant de Loire Domaine Cady				32
Champagne Michel Arnould - Frankrijk - 37,5 cl 			
21
Wit
Sauvignon Blanc Jumilla Amalinda - Spanje			22
Chardonnay Hacienda el Espino - Spanje - bio			24
Picpoul & Terret Blue Blanc Thau - Frankrijk			
24
Pinot Grigio Villa di Mare - Italië - bio				24
Blanc de Noir Weingut Raddeck - Duitsland			30
Gruner Veltliner & Pinot Blanc & Chardonnay			
32
Blonde by Nature - Pittnauer - Oostenrijk N
Rosé
Instant Rosé Domaine Les Charmettes - Frankrijk		
Classique Provence Rosé Château D’Ollieres - Frankrijk

22
30

Oranje
Petillant naturel Weingut Meinklang - Oostenrijk N		
30
Campania Greco l’Americana - Tenuta Vincenzo 		32
Nardone – Italie N
Rood
Tempranillo Casa LLuch - Spanje				22
Sangiovese Boira Cantina Volpi - Italie 			
26
Spätburgunder trocken Weingut Raddeck - Duitsland		
28
Grenache l’Abrunet Negre - Celler Frisach - Oostenrijk N
32
N = natuurwijn

5
7

4,5
5
5,5
5,5

tot de

zon

ondergaat
4,5
6,5

7

4,5
6

heel
veel lekkers
en

veel

heel

strand

