ME NU
BREAKFAST

CAKES

Van 10:00 uur tot 12:00 uur

YOGHURT GRANOLA

€ 7,50

Met puree van fruit en een beetje honing
UITSMIJTER KAAS

€ 7,50

DIVERSE CAKES
€ 3,50
Walnoot wortel | Banaan kokos | Citroen Maanzaad | Brownie double
chocolade | Boterkoek | Appeltaart €4,00 | Slagroom + € 0,50
Vraag de Barista wat we vandaag hebben

Meergranen bruin of natuurlijk witbrood, drie eieren en
belegen kaas
UITSMIJTER HAM

SALADS
Van 12:00 uur tot 16:00 uur

€ 7,50

Meergranen bruin of natuurlijk witbrood, drie eieren en ham
GEROOSTERDE GROENTEN
UITSMIJTER HAM/KAAS

€ 8,50

Meergranen bruin of natuurlijk witbrood, drie eieren met
ham en belegen kaas

GEITENKAAS

SANDWICHES
Keuze uit desem bruin of desemwitbrood | Van 12:00 uur tot 16:00 uur

GEROOKTE ZALM

€ 10,50

Met mierikswortelroom, zoetzure komkommer, dille, rode ui en sla
GEMARINEERDE KIPFILET

€ 9,50

“Green Goddess” kruidenmayonaise, sla, geroosterde rode paprika,
zwarte olijven, cherry tomaatjes en rode ui
GEROOSTERDE GROENTEN

€ 9,50

Twee Bourgondiër rundvlees kroketten geserveerd met
mosterdmayonaise en salade
TOSTI HAM/KAAS

GEMARINEERDE KIPFILET

€ 14,50

Gemarineerde kipfilet met geroosterde rode paprika, zwarte olijven,
cherry tomaten, rode ui en een “Green Goddess” dressing op een
bedje van gemengde sla

Order at the bar, foods will be served

€ 9,50

Tonijnsalade met gesmolten cheddar kaas op geroosterd brood met
ingelegde rode ui en dille
KROKETTEN

€ 14,50

Warme geitenkaas op toast, appel, komkommer, witte ui,
geroosterde pijnboompitten, pompoenzaad en cherry tomaatjes in
een Franse Dijonmosterd vinaigrette op een bedje van gemengde sla

€ 8,00

Geroosterde courgette, rode paprika & aubergine met parel
couscous, geroosterde kikkererwten, hummus en een saus gemaakt
van rode paprika, granaatappel en walnoot
TUNA MELT

€ 13,50

Geroosterde courgette, rode paprika & aubergine met parel
couscous, geroosterde kikkererwten in een yoghurt/hummus
dressing en een saus gemaakt van rode paprika, granaatappel en
walnoot op een bedje van gemengde sla

€ 5,50

Tosti met ham en kaas geserveerd met ketchup

ZANDIEGO BEACH, CELEBRATE LIFE…
Het strand is een magische plek, laat de elementen je
inspireren en vergeet vooral niet te genieten van de prachtige
zonsondergang… Samen genieten van een zomerse avond
of juist van een noordwester storm, bij ZanDiego Beach
in IJmuiden aan zee kun je terecht voor bijvoorbeeld een
inspirerende hei sessie met collega’s, een teambuilding
inclusief blokarten en BBQ.

ZOMERSE ZWOELE AVOND...

ONZE KOFFIE GEPROBEERD?

De heerlijke wijnen van Molenaar Wijnkoperij uit Bloemendaal raden
wij echt aan om de avond relaxed mee af te sluiten.

De koffies van Stooker Specialty Coffee, zijn oprecht de lekkerste
koffies van het strand! We willen jou de diversiteit en uitgesproken
smaken die koffiebonen in zich hebben laten ervaren in je kopje.

SOCIAL MEDIA

GENIET JE OOK ZO VAN ONZE MUZIEK?

Vein Media verzorgt onze social media, neem eens een kijkje op
onze Instagram en Facebook

die kun je geheel vrij scannen via de code onderaan de kaart, mits je
spotify hebt natuurlijk.

ZANDIEGOBEACH

ZANDIEGOBEACH

SPOTIFY PLAYLIST:

ME NU

BORREL BITES

SIGNATURE DISHES
Van 17:00 uur tot 21:00 uur

Van 12:00 uur tot 22:30 uur

EDAMAME

€ 4,50

Geblancheerde sojabonen geserveerd met zeezout
BITTERBALLEN (8)

€ 8,00

Bourgondiër rundvleesbitterballen met mosterd mayonaise
KAASSTENGELS (6)

€ 6,00

Kaasstengels met Thaise sweet chilisaus
SHRIMP TEMPURA

€ 9,50

Gefrituurde garnalen in een krokant Japans beslag met miso mayonaise

CHEESEBURGER

€ 15,50

Amerikaanse stijl cheeseburger met tomaat, ingelegde rode ui,
sla, guacamole en gesmolten cheddar kaas met een klassieke
burgersaus geserveerd met frites en salade
POKE BOWL

€ 18,50

Rauwe zalm, edamame, wakame, zeekraal en witte ui in een
Hawaiiaanse saus van sojasaus, geroosterde sesamolie, sake,
rijstwijn, limoensap en wasabi geserveerd met lauwwarme sushirijst
en krokante wonton
THAISE CURRY

NACHO’S

€ 10,50

Met gesmolten cheddar kaas, guacamole, zure room, ui en
jalapeño pepers
DIPS

€ 7,50

Brood met keuze uit: Hummus of Aïoli of Muhammara.
Extra dip €1,50
FRITES

€ 16,50

Gemarineerde kipfilet, rijst en gebakken groenten in een licht pittige
Thaise curry saus, bamboe scheuten, kruidensalade en
geroosterde kokosvlokken
KIPSATÉ

€ 17,50

Gemarineerde Kipspieses met satésaus, geroosterde pinda &
kokosvlokken, zoetzure komkommer, kroepoek, frites en salade
€ 3,50

Met keuze uit: mayonaise, ketchup, satésaus of
truffelmayonaise(+0,50). Extra saus €0,50

BAJA FISH TACOS

€ 17,50

Mexicaans gefrituurde kabeljauwfilet in tortilla’s met rauwe kool,
pico de gallo tomatensalsa, guacamole en een kruidensaus van
crème fraîche geserveerd met authentiek Mexicaanse tortilla chips

KIDS

ABOUT THE MENU
Our chef Campbell, a native of Los Angeles, created a real
Californian-cuisine inspired menu by using traditional Latin,
Asian and French influences in combination with fresh
ingredients to make food we hope you will remember.

HOTDOG

€ 8,50

Geserveerd met mayonaise, ketchup, gefrituurde uitjes en frites
FISH & CHIPS

€ 9,50

Gefrituurde kabeljauwfilet geserveerd met frites en een
Amerikaanse tartaarsaus

SALADS

GEROOSTERDE GROENTEN

€ 13,50

Geroosterde courgette, rode paprika & aubergine met parel
couscous, geroosterde kikkererwten in een yoghurt/hummus
dressing en een saus gemaakt van rode paprika, granaatappel en
walnoot op een bedje van gemengde sla
GEITENKAAS

€ 8,50

KROKET
Geserveerd met frites en saus

Van 17:00 uur tot 21:00 uur

Please order at the bar, foods will be served

€ 14,50

Warme geitenkaas op toast, appel, komkommer, witte ui,
geroosterde pijnboompitten, pompoenzaad en cherry tomaatjes in
een Franse Dijonmosterd vinaigrette op een bedje van gemengde sla
GEMARINEERDE KIPFILET

€ 14,50

Gemarineerde kipfilet met geroosterde rode paprika, zwarte olijven,
cherry tomaten, rode ui en een “Green Goddess” dressing op een
bedje van gemengde sla

ZANDIEGOBEACH

ZANDIEGOBEACH

TRAMPOLINE SPRINGEN
€ 3,00
20 minuten op ons geheel vernieuwde trampolines springen
(Geheel op eigen risico, kijk dus af en toe even bij je zoon of dochter)

SPOTIFY PLAYLIST:

