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Keuze uit rustiek
wit of meergranen
desembrood

Gerookte Zalm

Vissalade

Salade met gamba’s
gemarineerd in vadouvan,
gerookte zalm en pittige tonijn
geserveerd met brood en boter

SOEP
Wisselende soep
Geserveerd met
brood en boter

€16,80

dagprijs

€ 11,25

Desembrood met gerookte zalm, guacamole,
sojabonen, radijs en komkommer

Garnalenkroketten

€ 11,75

Desembrood met 2 Hollandse garnalenkroketten,
salade en cocktailsaus

“The Gatsby”

€ 10,50

Baguette met BBQ Pulled Pork, koolsla, cheddar,
jalapeño, gefrituurde uitjes en friet

Voor de kleine trek

Brood met smeersels

€ 6,00

Plukbrood

€ 8,40

Met knoflookboter en kaas

Nacho’s
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€ 8,50

Tortilla chips met kaas, guacamole en tomatensalsa

Cajun Shrimp Po’boy

€ 10,50

Baguette met gefrituurde Cajun garnalen, koolsla,
tomaat, citroen en friet

Met mosterd

Kaastengels (8)

Uitsmijter op desembrood met sla
- Ham / Kaas
- Bacon
- Ham / Kaas / Bacon

€ 9,50
€ 9,50
€ 10,50

Avocado Roerei

Bitterballen (8)

€ 11,50

Desembrood met guacamole, roerei, geitenkaas,
pittenmix en salade

Tosti Ham / kaas

Met chilisaus

Calamaris (11)
Met aïoli en citroen

Crevettes (7)

TREK

Dubbeldik witbrood en geserveerd met ketchup
Ons desembrood is lactosevrij en zonder e-nummers.
Glutenvrij brood is mogelijk tegen een meerprijs van € 1,00

poke bowl
Zalm

Mango-Tofu

Sashimi van zalm, sushi rijst,
rode ui, gember, sojabonen,
komkommer, wakame, ponzu,
wasabi en soja mayonaise

Sushi rijst met mango, tofu,
rode ui, gember, sojabonen,
komkommer, wakame
en ponzu

€ 14,50

€ 13,00

€ 9,00
€ 8,50
€ 8,50

Pelgarnalen met tzatziki en citroen

Oesters met vinaigrette
€ 5,75

€ 7,90

		

per stuk
per 4 stuks

€
3,00
€ 11,00

Loaded Fries

€ 8,50

Met kaassaus, koolsla, jalapeño, gefrituurde uitjes,
BBQ saus en tomatensalsa

Edamame

€ 5,80

Geheel geroosterde edamame met zeezout en chilisaus

Borrelplank
Kalfsbitterballen, grissini, calamaris,
nacho’s, kalamata olijven en chorizo

€13,50

Voorgerechten
Brood

€ 10,5

met 2 huisgemaakte smeersels

Brood Black
met smeersels
Angus Carpaccio

€ €6,00
10,5

Met olijfolie, gefrituurde kappertjes, kalamata

hoofd
gerechten

€ 10,50

Met olijfolie, gefrituurde kappertjes, kalamata olijven,
Bruschetta
€ 10,5
Parmezaanse
kaas, rucolaRomesco
en pittenmix
Met parmezaanse kaas en rucola

Bruschetta Romesco

Wokmosselen
(in het seizoen)
Met Parmezaanse
kaas en rucola

€ 9,50

€ 10,5

Zeeuwse mosselen gewokt met rode peper,

Wokmosselen
(in hetenseizoen)
knoflook, gember
roomboter

€ dag

Zeeuwse mosselen gewokt met rode peper, 		 prijs
knoflook en
gember
TEMAKI
€ 10,5
Handgerolde sushi met pikante tonijn,

€ 18,50

Lekkerbek

€ 8,50

Ribs with dips

€ 22,50

Ribs

€ 9,50

Steak & Jack

€ 21,50

Pasta

€ 7,50

100% rundvlees met koolsla, jalapeño, bacon,
ui en burgersaus
Gelakte Spareribs met tzatziki, aïoli en BBQ saus
Gebakken runderbiefstuk, gevulde “Jacket potato”
met salsa, rozemarijn en Parmezaanse kaas
geserveerd met rode wijnsaus

Zalmfilet

€ 20,50

Lekkerbek

€ 18,50

Brood met aioli, edamame, halloumi, pelgarnalen,
zoetzure mosselen, calamaris, peppadew en tzatziki

€19,50

Gefrituurde heekfilet met remouladesaus,
sumac-venkelsalade en citroen

Pannetje Mosselen (in het seizoen)

€

dag

prijs

€ 21,50

Gebakken zeebaarsfilet met antiboise, venkelsalade
en seizoensgroenten

Iets te vieren?
Een BBQ, bruiloft, verjaardag, huwelijksjubileum
of feestavond op het strand in Dishoek organiseren
kan uitstekend bij strandpaviljoen Vloed.
Vraag eens naar de mogelijkheden.

Met geroosterde bloemkool, kokosroom, rijst,
halloumi en verse koriander

Portobello Burger

dessert
Chocolate & Cherry

€ 7,50

Mango Tartelette

€ 7,50

Sticky Banana Split

€ 7,50

Kinderijsje

€ 5,50

Tartelette gevuld met mango, limoen botercrème,
geserveerd met limoen sorbetijs

Bananenbrood met pecannoten en bananencrumble,
vanille roomijs en caramelsaus

VEGETARISCH
Curry van rode linzen

Met frietjes, appelmoes en mayo

Bonbon van chocolademousse, cherry jelly,
kokosbiscuit en frambozen sorbetijs

Gekookte Zeeuwse mosselen		
Geserveerd met aioli en cocktailsaus

Zeebaarsfilet

Gefrituurde heekfilet met frietjes, appelmoes en mayo

Met tomatensaus en kaas

VIS
Gebakken zalmfilet met courgetterolletjes,
tuinerwtenpuree en béarnaisesaus

Deelplank

€7,50

Burger “Vloed”

Temakiwortel, soja & zalm sashimi, gember en€wasabi
12,40
Handgerolde sushi met zalm sashimi, pikante tonijn,
wortel, soja, gember en wasabi

Frikandel of kroket

Met frietjes, appelmoes en mayo

VLEES

olijven, parmezaanse kaas, rucola en pittenmix

Rundercarpaccio

KINDERMENU’S

€ 17,50

Krokante wafel met vanille roomijs en discodip

€ 17,50

Gelakte portobello met geitenkaas, geroosterde paprika,
kropsla, rode ui, tzatziki

Alle gerechten worden geserveerd
met friet en bijpassende garnituur

Volgt u onze socials al?
/strandpaviljoenvloed

