
LUNCHKAART TUSSEN 12.00-16.30 UUR

’t Oude Strandhuys
PAVILJOEN

- WORKUM SINDS 1958 -

   Soepen
Tomatensoep  5,50

Romige mosterdsoep met spekjes  5,50

   Ambachtelijk Boerenbrood
   of wit brood
Geitenkaas  9,00
met sla, zongedroogde tomaat, walnoten, honing en dressing

Sandwich 9,50
met gerookte kipfilet, sla, bacon, ei, tomaat en mosterd dressing

Rundercarpaccio 11,25
met sla, truffelmayo, parmezaan en pijnboompitten

Gerookte zalm 12,50
met sla, rode ui, ei en citroenmayonaise

2 Rundvlees kroketten 8,50
met mosterd

2 Vegetarische kroketten  9,00
met mosterd

Sesambol 7,50
met crispy Chickenburger, tomaat, ijsberg sla en chilisaus

Uitsmijter ham óf kaas óf spek 8,50

Uitsmijter ham & kaas óf spek & kaas 9,50

Uitsmijter “it Soal” 12,50
met ham, gebakken ui, paprika, champignons,
spiegelei en chillisaus

   Diverse tosties 
Tosti ham & kaas 4,50

Italiaanse tosti  5,00
met rode pesto, kaas en tomaat

Tosti boerenbrood  5,75
met brie, walnoten en honing

   Salades
Caprese Parmaham (Vega variant 8,00) 10,50
met mozzarella, tomaat, pijnboompitten en een pestodressing

Crispy chicken tenders 11,50
met sla, ei, tomaat, rode ui en een sesam soja dressing

   Plate gerechten    
Kibbeling 13,50

Fish & Chips 15,50

Wiener schnitzel 16,00

Spareribs hot, mild of smokey 18,50

Crispy Chickenburger 13,50
met sla, tomaat en chilisaus

Hamburger “it Soal”  15,50
met sla, tomaat, gebakken ui en hamburgersaus

Cheeseburger of Baconburger 16,50
met sla, tomaat, gebakken ui en saus 

Vegaburger  16,50 
met sla, roerbakgroenten, tomaat en hamburgersaus

Deze gerechten worden geserveerd met friet en salade

   Borrelhapjes (gehele dag verkrijgbaar)

Brood met smeersels 5,00

Portie olijven 3,50

Portie mix bittergarnituur 7,50

Portie luxe bitterballen (8 stuks) (Vega variant 8,50) 8,00

Portie vlammetjes 7,50

Portie gefrituurde oude kaas stengels  7,50

Nacho’s uit de oven  7,50
met ui, tomaat en gesmolten kaas (tot 21.00 uur)

Borrelplank ’t Oude Strandhuys 15,50
v.a. 2 pers. (tot 21.00 uur)

   Buckets
Hot crispy chicken wings met chilisaus, (14 stuks) 11,50

Spare ribs (±750 gram) hot of mild 12,50

Mix kip bucket 15,00
10 kip nuggets, 6 chicken wings en 6 chicken tenders

Bucket friet 5,00

   IJs & zo
Dame Blanche 6,00
vanille ijs met chocoladesaus en slagroom

Coupe Sunset 5,50
sorbetijs met scheutje prosecco en slagroom

Affogato Caramel 5,95
vanille ijs met een espresso en caramelsaus

Coupe kinderijs 4,00

Schepijs per bol, diverse smaken á 1,50

Diverse smoothies  v.a. 4,00

Diverse milkshakes  v.a. 3,50

    = Vegetarisch

Heeft u een voedsel allergie en/ of wilt u
informatie over onze gerechten? Vraag het aan
onze medewerkers wij helpen u graag!

Kijk ook op de
krijtborden voor

onze lunchspecials!


