
Uitsmijters
+ soepen

Uitsmijter
speciaal met

bacon, ham, kaas, ui,
champignons + tomaat

8.25
Bacon + kaas 7.25
Ham + kaas 7.00

Tomatensoep
 met crème fraîche
(met/zonder balletjes)

5.50
Romige vissoep

6.50
Soep van

het moment 6.00

Kibbeling  6.00
Mini Mexicano’s 
8 stuks 6.50
Bittergarnituur
gemengd 10 stuks  7.25
Gamba’s butterfly
6.00
Yakitori kipspiesjes
6.50
Gefrituurde spiering
+ knoflook + citroen  6.00
Gefrituurde jalapeño
peper cheddar P 6.00
Tapas plateau
voor 4 personen  24.00

Croissantje of boterham* met boter
keuze uit ham, kaas, jam of hagelslag  3.75
Ontbijt smoothie P met aardbei, banaan, Griekse
yoghurt + huisgemaakte granola  4.95
2 boterhammen* met scrambled eggs  5.25
scrambled eggs met ham en kaas  5.95
Ontbijt trifle P van Griekse yoghurt,
huisgemaakte granola + fruit  4.95
American pancakes P 2 stuks
met fruit + agave syrup  5.95
Ontbijtbowl Acai P 
met banaan en huisgemaakte granola  7.50
Eggs Benedict* (gepocheerde eieren) met Hollandaisesaus
keuze uit zalm/spinazie of avocado/ham  9.75
*keuze uit wit of bruin brood

It’s
breakfast

time!

ONTBIJT 9-11 UURKOUDE DRANKEN  2.65

Pepsi cola, Pepsi light, Pepsi max
Sisi sinas, Sisi no bubbles
7up
Lipton Ice tea sparkling
Lipton Ice tea green
Lipton Ice tea perzik
Royal Club bitter lemon
Tonic, Ginger Ale, Cassis
Crystal Clear lemon
Appelsap, Chocomel, Fristi
Rivella original, Rivella cranberry
Sourcy rood/blauw/citroen
Karaf limonade (1L)  5.95
Melk  2.15
Limonade  1.95
Spezi (0.4l)  5.25
Apfelshorle  3.55
Red Bull  4.80
Verse jus d’orange  3.75
Iced coffee  3.75
Sourcy (rood/blauw 0.75l)  4.95

speciale tonics  2.95

Thomas Henry tonic water
Three Cents Meditarranean tonic
Fentimans rose lemonade
Three Cents grapefruit soda

aperitieven
Martini wit  3.15
Rode port  3.65
Kir witte wijn met cassislikeur  3.65
Hugo 20cl  5.75  Hugo 75cl  18.00
Hugo 0% 75cl  16.-

gedistilleerd
Jenever jong/oud/bessen  3.-
Vieux  3.-
Jägermeister  3.15
Rum bruin/wit  3.65
Gordon’s gin  3.65
Envy London dry gin  3.95
Bobby’s gin  4.15

likeuren
Malibu, Licor43  3.65
Baileys, Cointreau, Tia Maria  3.90
Amaretto, Kahlua  3.90
Sambuca, Tequila  3.90
Grand Marnier Rouge  3.90

cognac (35ml)

Hennessy V.S.   6.75
Remy Martin V.S.O.P.  7.50
Calvados  5.50

whisk(e)y (35ml)

Jameson Irish Whiskey   5.50
Glenfiddich 12 jaar   7.-
Jack Daniel’s   6.75
The Glenlivet   7.50
Millstone Peated PX   5.75
The Famous Grouse  5.-WARME 
Southern Comfort   5.50

warme dranken
Thee  2.40
(zie aparte theekaart)
Verse muntthee met honing  2.95
Glühwein  2.55
Koffie/espresso   2.55
Dubbele espresso   3.50
Espresso macchiato  2.75
Koffie met slagroom   2.80
Cappuccino*   2.75
Koffie verkeerd*   2.95
Latte macchiato*   3.35
Warme chocomel  2.65
Warme choco met slagroom  2.95
* shot siroop + 0.50
(Keuze uit de smaken caramel,
witte chocolade, vanille, hazelnoot)
Alle koffies zijn ook caffeïnevrij
te bestellen.

HUISGEMAAKT gebak
Appeltaart  3.75 
Cheesecake  3.75
Brownie  3.25
Cake van het seizoen  3.25
Bovenstaande lekkernijen kunnen 
geserveerd worden met:
slagroom 0.60, softijs 0.95
Aanrader!!!!
Proeverij Surf en Beach,
met 5 kleine lekkernijen  6.95

speciale koffies  5.95

Irish coffee - whiskey 
Irish cream coffee - Baileys
French coffee - Grand Marnier
Italian coffee - Amaretto
Spanish coffee - Tia Maria
Mexican coffee - Kahlua
Royal coffee - Cognac
Kiss of fire - Cointreau + Tia Maria
Warme choco Barbados - Malibu
SURF EN BEACH
summer drinks
Ice tea mint (pure leaf)  2.95
Sangria met vers fruit 
Glas 3.95 Karaf (1L) 18.95

Fruit & Groente   
Smoothies!

Aardbei-banaan
4.50

Framboos-mango
4.50

Perzik-passievrucht-mango
 4.70

Ananas-aardbei-kokos
4.70

Green super booster met
whey proteïne

Sojabonen/papaverzaad/
spinazie/ananas en banaan

5.25
Red super booster met

whey proteïne
Aardbei/granaatappel/
bosbes en hennepzaad

5.75

12-22 UURKLEINE HAPJES

P

Plaats je mooiste, leukste, gekste    
Surf en Beach foto op instagram met  
de #winsurfenbeach en maak elke 
maand kans op een tegoedbon!

*  Onze soepen kunnen ook besteld
worden als voorgerecht bij het diner

Keuze uit wit of bruin brood

Onze thee, bieren, wijnen, ciders, cocktails en gin tonics kunt u vinden op onze aparte kaart.

desserts
Softijs met slagroom  5.50 
Dame Blanche  5.50
Softijs met warme kersen  5.95
Softijs met espresso  5.95
Softijs met stroopwafel  5.95
Nootjes, chococrunch, karamel-, 
aardbei- of chocoladesaus  0.75    
Griekse yoghurt met honing  4.95
Warme chocoladefondant met 
softijs + slagroom  6.-
Crème brûlée met
toefje softijs  6.-
Witte chocolademousse
+ slagroom   6.-
  
softijs met slagroom 
& alcohol
Softijs met boerenjongens  5.95
Softijs met advocaat  5.95
Softijs met vodka caramel  6.25
Softijs met Baileys  6.50
Softijs met Licor 43  6.50

kinderijsjes met
verrassing
Smurfenbeker  3.75
M&M beker   3.75
Bubblegumbeker  3.75
Schatkistje (dip 0.25 toeslag)  1.75
 
Iced coffees
Iced coffee met toefje slagroom  3.95
Iced coffee met siroop*  3.95
Iced coffee met siroop* en toefje 
slagroom  4.10OZEN coffees
Frozen Irish coffee, Irish whiskey
en slagroom  5.95
Frozen Irish cream coffee, Baileys
en slagroom  5.95
Frozen French coffee, Grand Marnier 
en slagroom  5.95
Frozen Italian coffee, Amaretto
en slagroom  5.95
Frozen Spanish coffee, Tia Maria
en slagroom  5.95
Frozen Mexican coffee, Kahlua
en slagroom  5.95
Frozen Royal coffee, Cognac
en slagroom  5.95
Frozen Kiss of Fire, Cointreau,
Tia Maria en slagroom 5.95
*  Keuze uit de smaken caramel,
witte chocolade, vanille, hazelnoot

SURF EN BEACH

Mix van borrelnootjes +
pinda’s P 3.75
Broodbol
met smeersels P 6.00
Nacho’s uit de oven
+ cheddar, guacamole,
salsasaus + room P 6.25
Gefrituurde champignons P
6.00
Kipfilet nuggets
6 stuks  6.00
Bitterballen
8 stuks 6.50
Kaasstengels  P 
8 stuks  5.75
Vietnamese mini
loempia’s 6 stuks  6.00



Gerookte zalm
met mierikswortelcrème, kappertjes + bieslook  9.75
Filet americain
met een saus van ui, augurk + ei  9.50
Gerookte makreel
met appel, komkommer + mayonaise  9.25
Rundercarpaccio
met truffelmayonaise, Parmezaan + rucola  9.50
Pulled pork
met koolsalade + barbecuesaus  9.50
Hotdog speciaal
met piccalilly  9.50
Kipgyros
met tzatziki  9.50
Hamburger
met bacon, ui relish, tomaat + augurk  11.00
Eggs Benedict (gepocheerde eieren) met Hollandaise 
saus. Keuze uit: zalm/spinazie of avocado/ham  9.75
Gegrilde groenten P 
met roomkaas + tomatensambal  9.25
Rundvleeskroketten
2 stuks, met mosterdmayonaise  8.75

12-22 UUR

17-22 UUR
Saté van varkenshaas
met roedjak van appel en komkommer  18.50
Steak bavette
met peper- of champignonsaus  25.50
Kibbeling
met ravigottesaus + gemengde salade  18.50
Heerlijk kippetje
met rode appelcompote  20.25

Onze lunch specials worden
geserveerd met friet + mayo

Mmm...
    Salades

TOSTI’S*

warme geitenkaas 
op toastbroodje

met appel, avocado,
walnoot + tomaat P 10.50

thai beef
met cashewnoot, kokos,
rode peper, koriander + 
soja/sesam vinaigrette  

11.75

tonijn rosbief
met rijst, avocadosalsa, 

wakame, wasabimayonaise 
+ bundelzwam  10.75

Frites: bordje friet 3.65
frites met kroket/frikandel/kaassoufflé  5.75

Mayo, curry, ketchup, pindasaus, uitjes 0.75 / Speciaal, oorlog, flip 1.25

K
ID

S Boterham
(wit of bruin) met jam/chocopasta/hagelslag/
ham/kaas  2.25
Menubox frites + appelmoes + verrassing
met keus uit: frikandel, kipnuggets, kaassoufflé,
bitterbal, kibbeling of spare ribs  8.95

Kan ook bij het diner besteld worden

D
in

er
Let’s haveVOORGERECHTEN

Babi pangang met atjar tjampoer  10.50
Gamba’s gado gado met pindasaus, gemarineerde groenten + kroepoek  13.50
Tonijn rosbief
met rijst, avocadosalsa, wakame, wasabimayonaise + bundelzwam  10.75
Thai beef
met cashewnoot, kokos, rode peper, koriander + soja/sesam vinaigrette  11.75
Charcuterie diverse soorten ham en worst  11.25
Carpaccio met krokante spekjes, Parmezaan + truffelmayonaise  10.75
Warme geitenkaas P op toast, met appel, avocado, walnoot + tomaat  10.50

Hoofdgerechten worden geserveerd met friet, mayo + salade

Bij Surf en Beach kun je, naast
heerlijk eten en ontspannen

de bruiloft van je leven vieren, een
zinderend (bedrijfs)feest geven

of een vergadering houden.

Vraag naar de mogelijkheden.

  VLEES    
broodje hamburger *  18.25
met bacon, ui relish, tomaat + augurk  

sate van varkenshaas  18.50
met roedjak van appel en komkommer

steak bavette **  25.50
met stroganoff groenten

spareribs  21.50
met pittige ketjapsaus + koolsalade

heerlijk kippetje  20.25
met rode appelcompote, knoflook + citroen

varkenshaas **  18.25
met serranoham, flageolet bonen, salie
+ komkommer

mix van rund **  25.50 pp
steak bavette, stoofvlees, hamburger
+ runderrib  (minimaal 2 personen)

argentijnse kipspiezen  19.50
met groenterijst,  frisse salade + tzatziki

*    met keuze uit wit of bruin brood
**  met keuze uit peper- of champignonsaus

  VIS
zalmfilet  20.50
met doperwtencrème, gebakken wortel,
knolgroenten + kappertjes  

kabeljauwfilet  20.50
met knolselderijmousse, groene groenten,
+ truffelvinaigrette

kibbeling  18.50
met worteltjes Grieks gemarineerd,
+ ravigottesaus

zeebaars (hele vis) 21.50
met venkel tomaatsalade + zwarte
olijvensalsa

zeeduivel  21.50
met stamppotje andijvie met bacon + kalfsjus

gefrituurde mossel/inktvis 
18.50
met aardappel knoflookcrème, peterselie olie
+ gemarineerde komkommer

sliptongetjes  21.75
gepaneerd, in olie gebakken

  VEGGIE P 

tortellini  18.50
met gekonfijte sjalot, knolselderij crème, 
gegrilde peer met Cabrales (blauwe kaas)  

Tomatenrijst  18.50
met ratatouille + geitenkaas

gepocheerde eieren  18.50
met aardappeltruffelcrème, little gem sla
+ grove croutons

Lunch
Specials

*keuze uit wit of bruin brood

KAAS P  5.25

HAM + KAAS  5.50

FORMAGGIO P 6.50
geitenkaas, gorgonzola

 jonge kaas + honing

TOMAAT, OLIJF,
MOZZARELLA P 6.00

FRIKANDEL SPECIAAL
 6.00

OPEN SURF  6.50
Serranoham, Leidse kaassaus

appelstroop + rucola 

* keuze uit wit of bruin brood


