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Keuze uit rustiek,
wit of meergranen
desembrood

Gerookte zalm

€ 9,50

Rustiek broodje met gerookte zalm, sojabonen, radijs,
komkommer en mierikswortelmayonaise

Garnalenkroketten

€ 12,50

Desembrood met 2 Hollandse garnalenkroketten,
salade en cocktailsaus

“The Gatsby”

€ 10,50

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

Double Dutch

€ 9,50

€ 10,75
€ 10,75
€ 11,25

€ 11,50

Desembrood met guacamole, roerei, geitenkaas,
pittenmix en salade

Tosti ham / kaas

Erwtensoep

Salade met gebakken
geitenkaas, gemarineerde
appel, blauwe druif en
walnootcrumble

€ 8,50
Wisselende soep
€ dagprijs

Geserveerd met
brood en boter

Geserveerd met
brood en boter

€15,75

Voor de kleine trek
Nacho’s
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Kalfsbitterballen (8)

Oude kaas bitterballen (8)
Met mosterdmayonaise

Calamaris (11)
Met aioli en citroen

TREK

Parmesan Fries
€ 6,25

Dubbeldik witbrood en geserveerd met ketchup

€ 6,25
€ 10,50

Tortilla chips met kaas, guacamole en chili crème fraîche

Met mosterd

Uitsmijter op desembrood met sla

Avocado Roerei

SOEP

Brood met smeersels

Kleine erwtensoep en desembrood met rundvleeskroket,
bacon en mosterdmayonaise

- Ham / Kaas
- Bacon
- Ham / Kaas / Bacon

Salade
Geitenkaas

€ 8,25
€ 7,50
€ 8,50
€ 8,50

Met Parmezaanse kaas, truffelmayonaise en bosui

Edamame

€ 5,75

Gestoomde edamame met zeezout

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

poké bowl zalm
Sashimi van zalm, sushirijst,
gember, sojabonen,
komkommer, wakame, ponzu,
wasabi en sojamayonaise

€ 14,50

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

€15,50

Voorgerechten
Brood

€ 10,5

met 2 huisgemaakte smeersels

Brood Black
met smeersels
Angus Carpaccio

€ €6,25
10,5

Met olijfolie, gefrituurde kappertjes, kalamata

hoofd
gerechten

Sushi met zalmtartaar, wasabimayonaise
en krokante zeewier
Bruschetta Romesco

Taco’s

Met parmezaanse kaas en rucola

€ 10,5

€ 9,50

Twee kleine soft taco’s met pulled pork, guacamole
(in het seizoen)
en pico deWokmosselen
gallo

€ 10,5

Zeeuwse mosselen gewokt met rode peper,

Pappadum
knoflook, gember en roomboter

Pappadum gevuld met hummus, geroosterde
bloemkoolsalade en feta
TEMAKI

€ 8,50
€ 10,5

€ 19,00

Ribs

€ 9,50

Ribs with dips

€ 21,50

Pasta

€ 7,50

Steak

€ 22,50

Frikandel of kroket

€ 8,00

100% rundvlees met koolsla, jalapeño, bacon,
ui en burgersaus
Gelakte spareribs met aioli en honing-BBQ saus
Gebakken runderbiefstuk met oyster sauce en
seizoensgroenten

pappadum met hummus en Spianata Romana

€19,50

€ 21,50

Lekkerbek

€ 18,50

Gefrituurde heekfilet met remouladesaus,
sumac-venkelsalade en citroen

Dorade

€ 22,50

Linzencurry met gebakken doradefilet, geroosterde
bloemkool, kokosroom, rijst en verse koriander

Curry van rode linzen

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

Vegetarische burger

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

dessert
Stoofperen

€ 7,50

Cheesecake

€ 8,50

Chocolademousse

€ 7,50

Kinderijsje

€ 5,50

Met hazelnootijs, schuim van Licor 43 en krokante
amandelen

Met amarena ijs

VEGETARISCH

Iets te vieren?

Met tomatensaus en kaas

Met frietjes, appelmoes en mayo

Zalmfilet

Gebakken zalmfilet met bearnaisesaus en
seizoensgroenten

Brood met aioli, edamame, pelgarnalen, calamaris,

Met frietjes, appelmoes en mayo

VIS

Handgerolde sushi met pikante tonijn,

Deelplank

€ 9,00

Burger “Vloed”

dagprijs
Wisselende
soep
wortel, soja
& zalm sashimi, gember en€wasabi

Geserveerd met brood en boter

Lekkerbek

Gefrituurde heekfilet met frietjes, appelmoes en mayo

VLEES

Zalm sushi
€ 9,50
olijven, parmezaanse kaas, rucola en pittenmix

KINDERMENU’S

Met sla, ui, tomaat en chili crème fraîche

€ 18,50
€ 18,00

Alle gerechten worden geserveerd
met bijpassende garnituur en friet

Met vanille roomijs en karamelsaus

Krokante ijswafel met vanille roomijs en discodip

Volgt u onze socials al?
/strandpaviljoenvloed

