
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 specials!

DINERKAART VANAF 17.00 UUR

’t Oude Strandhuys
PAVILJOEN

- WORKUM SINDS 1958 -

   Voorgerechten & salades
Broodplank met smeersels 5,00

Tomatensoep 5,50

Romige mosterdsoep met spekjes 5,50

Gerookte zalmfilet 12,50
rode ui, kappertjes en een citroenmayonaise

Rundercarpaccio 9,75 
Parmezaan, zongedroogde tomaat, pijnboompitten
en een mosterd-dille dressing

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

Salade met warme Geitenkaas (Vega variant 10,50) 11,50 
spekjes, walnoten, honing, zongedroogde tomaat,
komkommer en dressing

Salade met crispy Chicken tenders 11,50
ei, tomaat, komkommer, rode ui en een sesam soja dressing

   Hoofdgerechten
Gebakken snoekbaarsfilet 17,50

In de boter gebakken schol Dagprijs
met remouladesaus

Zalmfilet met citroen mayonaise 20,75 

Varkens rib roast met een mosterd-honingsaus 19,75 

Varkenshaas met een saus naar keuze 18,00

Biefstuk met een saus naar keuze 21,50 

U kunt een keuze maken uit
één van onderstaande sauzen:

pepersaus, champignonroomsaus,
jägersaus of Hollandaise saus.

Deze hoofdgerechten worden geserveerd
met een groente, salade, friet of gebakken aardappelen.

   Vegetarische gerechten
Vegaburger 16,50
met sla, wokgroenten, tomaat, hamburgersaus en friet

Huisgemaakte Lasagne 14,00
met een frisse salade

Wisselend vegetarisch gerecht op ons krijtbord dagprijs

   = Vegetarisch

   Plate gerechten
Kibbeling of Kipnuggets 13,50 

Fish & Chips 15,00

Schnitzel met een saus naar keuze 16,00

Saté van varkenshaas 16,50
met pindasaus, gebakken uitjes en kroepoek

Spareribs, hot, mild of smokey 18,50

Crispy Chickenburger 13,50
met ijsbergsla, tomaat en chilisaus 

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

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

Deze plate gerechten worden geserveerd
met friet en een salade

   Kindergerechten (tot 11 jaar) 7,50

Keuze uit:
Frikandel • Kroket • Kaassoufflé    • Kipnuggets • Kibbeling

Kleine Vega Lasagne    (zonder friet)

Deze kindergerechten worden geserveerd
met appelmoes en frietjes

   Junior/senior gerechten 10,00

Keuze uit:
Een halve Schnitzel • Broodje Hamburger speciaal

Half portie Spareribs • Kleine portie Kibbeling

De junior/senior gerechten worden geserveerd
met friet en sla

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

Coupe Sunset 5,50
bosvruchten- en mangosorbetijs met prosecco en een kletskoek

Dame Blanche 6,00
vanille ijs met warme chocoladesaus en slagroom

Coupe “It Soal”  6,75
vanille ijs met advocaat en slagroom

Chocolade brownie 8,25 
met walnotenijs, chocoladesaus en slagroom

Huisgemaakte appelkruimeltaart 8,25
met kaneelijs, caramelsaus en slagroom

Coupe kinderijs 4,00

Schepijs per bol, diverse smaken (zie krijtbord) per bol 1,50


