
Tip

Tosti’s
Geserveerd op mais brood

Ham of kaas
Croque monsieur 
ham en kaas
Hawaï 
ham, kaas en ananas
Croque madame 
ham en kaas met 2 gebakken eitjes
Veggie 
met mozzarella en zongedroogde tomaat
Kip 
met kaas, kipfilet en zongedroogde tomaat

Sandwiches 
Geserveerd op vers boeren brood

Gerookte zalm
met komkommer en pestomayo 
Franse brie
met honing-mosterd dressing en notenmix
Geitenkaas
met honing-mosterd dressing, pijnboompit en bacon 
Carpaccio
met truffelmayo, Parmezaan, zongedroogde tomaat,
pijnboompit 
Ham/kaas gezond 
Huisgemaakte tonijnsalade
Krabsalade
met komkommer 
Martino special
met slamix, gekookt ei en Belse mayo

ook als vegetarisch
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Uitsmijters 
Keuze uit vers boerenbrood of bruin brood

Uitsmijter ham of kaas
Uitmijter ham en kaas
Uitsmijter ham / kaas / bacon
Uitsmijter carpaccio 
met Parmezaan en pijnboompit 
Uitsmijter Het Strandhuys 
met ham/kaas, gebakken spek, ui en champignons
 

Broodspecialiteiten het strandhuys
Keuze uit een wit of bruin pistolet

  
Warm vlees fricandeau met gebakken ui, 
champignon en truffelmayo
Gebakken spek met andalouse saus
Gyros met tzatziki
Runderhaaspuntjes teriyaki
met gebakken ui, paprika, champignons 
Hete kip
met kipfilet, gebakken ui, paprika, champignons, 
sambal en chili saus  
Kip Hawaï 
met kipfilet, gebakken ui, ananas, champignons en
chili saus
Huisgemaakte kipsaté met satésaus 
Pulled Pork
langzaam gegaard varkensvlees met rode ui en bbq saus

Frisse maaltijdsalades 
Geserveerd met vers boeren brood 
(verse frites i.p.v. brood  + 2,50)

Kip cajun
met notenmix en honingmosterd saus  
Niꞔoise
huisgemaakte tonijn met olijf, kappertjes en gekookt eitje 
Caprese
mozzarella met tomaatjes, pestomayo en pijnboompit
Geitenkaas
honing-mosterd, pijnboompit en bacon
Franse brie
met honing-mosterd en notenmix
Runderhaas puntjes teriyaki
met gebakken ui, paprika en champignons
Scampi’s
met pijnboompit, kappertjes en frisse dressing  
Carpaccio
truffelmayo, Parmezaan, pijnboompit, zongedroogde 
tomaat
Surf & turf
scampi’s met runderhaas puntjes 
Binnenschelde
gerookte zalm, huisgemaakte tonijn en garnaaltjes 

10

10

10

13

8.5
9
9

9

12

13

14.5

15.5

8.5
9.5

13

14

9
9.5
10.5
13

13

8

8
10
15

10

10

8
11

11.5

12

11.5

12

11.5

14

13.5

14

15

15

De gehele dag
te bestellen

Heeft u vragen over allergenen? Meld het ons.

van 11.00 tot 16.30 uur te bestellen

ook als glutenvrij

Menu

2 kwekkeboomkroketten met mosterd
2 garnalenkroketten met lemonmayo

  Club sandwich kip
   Ham/kaas, kipfilet, eiersalade, bacon
  Club sandwich gerookte zalm
   Kaas, gerookte zalm, krabsalade, pestomayo 

  12-uurtje vlees  
   filet Americain, uitsmijter ham/kaas, rundvlees kroket
  12-uurtje vis
   krabsalade, uitsmijter kaas, garnalenkroket 

  12-uurtje Het Strandhuys vlees
   Carpaccio, uitsmijter ham/kaas en rundvleeskroket
  12-uurtje Het Strandhuys vis
   Gerookte zalm, uitsmijter kaas en garnalenkroket



TipTip

Menu’s 
Geserveerd met verse friet & frisse salade 

Wiener schnitzel
Wiener schnitzel Het Strandhuys
met gebakken ui, champignons en paprika
Biefstuk runderhaas spies
Biefstuk Het Strandhuys runderhaas spies
met gebakken ui, champignons en paprika 
(Met champignon of pepersaus + 2)
Spare ribs
huisgemaakt met knoflook of bbq saus 
Hete kip
met gebakken ui, paprika, champignons, sambal en
chili saus
Kip Hawaï
met gebakken ui, ananas, champignons en chili saus
Halve haan
Huisgemaakte kipsaté (3 stokjes)
Shaslick 
varkensvlees met paprika en spek 
Fish & chips
kibbeling met ravigotesaus 
Sliptong 
2 stuks met ravigotesaus 
Scampi’s 
met frisse saus
Surf & turf
scampi’s met runderhaas 
Bami of nasi 
met gebakken ei, ham, kipsaté en kroepoek 
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Kids
Vanaf

Menu

Dessert 

Softijs Kinderijsje/ Reuzebeker/ Oubliehoorn
topping: discodip, nootjes of chocobolletjes
 
Sundaes
aardbei, karamel, chocolade 

Softijs coupe Het Strandhuys met slagroom
Verse aardbei (seizoen)
Kersen
Rum-rozijnen
Dame blanche

  
  Advocaatje
  Kindercoupe met smufendip en smarties
  Lotus speculoos met lotus crunch
  Kinder bueno met chocolade brownie
  Karamel met stroopwafel
  Cookie dough met kit kat crunch

Milkshakes
vanille, banaan, aardbei, chocolade, seizoensmaak 

Tussen wal en schip 
(net zo lekker maar iets minder 4 t/m 12 jaar)

Geserveerd met verse friet & frisse salade 

Snack naar keuze
Biefstuk runderhaas spies
Spare ribs  met knoflooksaus
Fish & chips kibbeling met ravigotesaus
Broodje hamburger
Huisgemaakte kipsaté 2 stokjes

Kids only
 

Snack naar keuze
frikandel, kroket, kipfingers of kipnuggets, knakworst, 
joepie, saté (1 stokje) 
Kinder tosti ham/kaas
Portie poffertjes met poedersuiker
Pannenkoek met poedersuiker, stroop of nutella
Broodje zoetekauw zacht broodje met hagelslag, 
jam of nutella

Burgers
Ambachtelijke burgers geserveerd 
op een heerlijk broodje

Hamburger
met slamix, tomaat, rode ui en hamburgersaus 
(met kaas of ananas +1)
Truffel & bacon burger
met gebakken bacon, rode ui en truffelmayo
Smokey kipburger
kip gehakt, rode ui en BBQ saus
Carpaccio burger
met truffelmayo, zongedroogde tomaat en 
Parmezaanse kaas 
Vis burger
kabeljauw met ravigotesaus 
Strandhuys burger 
met gebakken spek, ui ,champignons, kaas en
een gebakken ei
Surf & turf burger
heerlijke burger met scampi
De Double Strandburger
met gebakken spek, ui, champignons, kaas en
een gebakken ei
Bacon & Cheese burger
met gebakken bacon, kaas en BBQ saus

Frites en snacks 

Stap 1
Bord verse friet 

Stap 2 
Saus naar keuze

Stap 3 (met broodje + 1.25)
Frikandel  
Frikandel speciaal (met satésaus) 
Viandel
Kroket
Groentekroket
Goulashkroket / Kalfskroket
Kwekkeboomkroket / Garnalenkroket  
Kaassoufflé
Bal gehakt
Bereklauw / Grizzly
Mexicano
Willempie
Bamihap
Nasihap
Kipcorn
Sitostick
Satérol / Smulrol
Cervela
Hosselaar (stukje mexicano,frikandel,kipcorn,
viandel, willempie)
Joepie (snack poppetje)
Loempia
Loempia speciaal (met gebakken ei en satésaus)
Kipfingers / Kipnuggets (6 stuks)
Kwekkeboom bitterballen (6 stuks)
Knakworstje 

Hippe frites 

Stoverij Het Strandhuys
huisgemaakte stoverij met bosui  
Boerenfriet
gebakken spek, ui en champignons 
Kip döner
met knoflooksaus, geraspte kaas  en rode ui
Greek style
gyros met tzatziki en bosui 
Warm vlees
fricandeau met champignons, ui en truffelmayo
Beef teriyaki
runderhaaspuntjes met ui, champignons en paprika 
Pulled pork
langzaam gegaard varkensvlees, met rode ui en bbq saus
Truffel & Parmezaan
met truffelmayo, parmezaanse kaas en tomaatjes 

ijskoffie

Frozen cappuccino (seizoen) 
upgrade met chocolade, karamel, hazelnoot, 
witte chocolade, slagroom 
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Een frisse maaltijdsalade
zie de andere zijde en maak uw keuze.

de gehele dag te bestellen

ook als glutenvrijook als vegetarisch

Geserveerd met verse friet, appelmoes en een muntje 
voor de grijpautomaat

Vanaf
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