Tosti’s

Lunch

Maaltijdsalades

van 09:00 tot 15:30

van 11:30 tot 15:30 en van 17:00 tot 20:15* (vr.-za. tot 20:30)

Salade Geitenkaas		 €
Kaas		
€
5,00
met geitenkaas, rode biet, wortel, quinoa, kikkererwten, citroen,
walnoten en een honing-balsamicodressing (kan ook vegan)
Beenham en Kaas		
€
5,00
Italia met kaas, tomaat en Italiaanse kruiden 		 €

6,00

Uitsmijters 3 eieren

Salade SPORT		
€
17,75
met tonijn, rivierkreeftjes, paprika, tomaat, komkommer,
ui, olijven, vers fruit, cocktailsaus en dressing

Naturel		
€
7,7 5
Salade Caprese		 €
+ ham		 €
1,00
met buffelmozzarella, tomaat, croutons, Parmezaanse kaas
+ kaas		 €
1,00
en pestodressing
+ Royal Class zalm
€
4,00

16,75

•De salades worden geserveerd met brood, dit kan ook glutenvrij•
•Voor een bakje friet i.p.v. brood berekenen wij een meerprijs van € 1,75•

van 11:00 tot 15:30

Landbouwbrood,

16,75

maïs of volkoren

Buffelmozzarella
met Parmaham, rucola, tomaat, pesto en pijnboompitjes		 €
(kan ook vegetarisch)

10,00

Hollandse Garnalen met cocktailsaus		 €

12,50

Royal Class Zalm met gravad lachssaus, ui en kappertjes		 €

10,50

2 Kroketten met mosterd		 €
(kan ook vegan glutenvrije groentekroket of glutenvrije kroket)		
€

8,25
+ 1,50

Vegan broodje vraag naar dit nieuwe lunchgerecht		 €

11,00

Verse Visgerechten
van 11:30 tot 15:30 en van 17:00 tot 20:15* (vr.-za. tot 20:30)
Zeekreeft ±500 gram 		 € 29,50
met UMAMI sojasaus, gesmolten boter en truffel-mayonaise
Zeekreeft ±1000 gram 		 € 49,50
met UMAMI sojasaus, gesmolten boter en truffel-mayonaise
Sliptong 2 stuks		 € 24,50

•Deze gerechten kunnen ook op glutenvrij brood worden geserveerd•

Tonijnsteak met zeekraal en UMAMI sojasaus		 € 25,00
Verse vis van de dag		dagprijs

Lekker voor bij de

Borrel of Vooraf

•Deze gerechten worden geserveerd met friet en salade•

van 11:30 tot 20:15 (vr.-za. tot 20:30)
Brood van Bakker Kaptein met lekkere smeersels		 €

6,50

Soep van de Dag met brood

5,75

vanaf

€

Vegan Trio bakje olijven, dadels en walnoten 		
€ 10,00

Vleesgerechten
van 17:00 tot 20:15 (vr.-za. tot 20:30)

Gekruide Kippenvleugels 		 € 17,50
Portie Borrelsnacks 8 stuks
geserveerd met friet en salade
bitterballen		
€
7,50
kipnuggets		
€
7,50
van Keurslager Groeneveld uit Wassenaar – van de houtskoolgrill
veganvlammetjes		
€
7,50
kaasstengels		
€
7,50 			
Varkenshaas		
€ 21,50
Borrelsnacks Gemengd 16 stuks		 € 13,00
Rib-eye		
€ 24,50
Glutenvrije Bitterballen 8 stuks		 €
9,50
Biefstuk		
€ 24,50
Bord friet met mayo		 €
3,75
•	G eserveerd met pepersaus, vleesjus of knof lookboter naar keuze,
met verse groenten, friet en salade•
Gamba’s gegratineerd met kaas in knof lookboter met brood		 € 12,75
Escargots gegratineerd met kaas in knof lookboter met brood		 €

12,75

Authentieke Vleeswarenplank (2 pers.)
van Keurslager Groeneveld met brood		 €

15,00

Gebakken Camembert (2 pers.) 		 €
met brood, walnoten en honing		

12,50

Hollandse Garnalen met cocktailsaus en brood		 €

12,50

Oesters Gillardeau 6 stuks		 €

19,95

Pizza & Pasta
van 11:30 tot 15:30 en van 17:00 tot 20:15* (vr.-za. tot 20:30)

Caviar 30 gram met blini’s en crème fraîche		
€ 47,50

€ 10,00
Pizza Margherita 		

Pizza Mozzarella Glutenvrij

€

				 klein
Pasta Tomaat
€ 7,50
met verse tomatensaus en Parmezaanse kaas

€

Pasta Pesto
met tomaat, zongedroogde tomaat, rucola, pesto,
pijnboompitjes en Parmezaanse kaas

Kindermenu’s

€

8,50

€

1 1,00

groot

14,50

16,50

van 11:30 tot 20:15 (vr.-za. tot 20:30)
Frikandel, Kroket, Kaassoufflé of Kipnuggets		 €
met friet en appelmoes

8,00

Gluten- en allergeenvrije Kroket, Frikandel		 €
of Vegan Groentekroket met friet en appelmoes

9,00

Sliptong met friet en appelmoes		 €

16,50

Heeft u een allergie of een intolerantie?
Laat het ons weten en wij zullen hier zo zorgvuldig mogelijk mee omgaan.
Bijna alle gerechten kunnen dan ook gluten- en allergeenvrij worden bereid.
Echter laten wij wel weten dat wij met meerdere allergeen bevattende
etenswaren werken in de keuken, dus een kruisbesmetting is niet geheel uit
te sluiten. Hopelijk hebben we u hiermee voldoende geïnformeerd.
Met vriendelijke groet, het Team van Strandpaviljoen Sport.

= vegetarisch

*	Ivm drukte in de keuken, zijn op drukke zomerse dagen deze gerechten

tussen 15:30 en 17:00 niet te bestellen. Dank voor uw begrip.

