SALADES

BROOD (tot 17.00 uur)

Vissalade

16,80

15,80

Lunch vis

12,75

Salade met gerookte zalm, garnalen,
radijs, edamame boontjes, komkommer
en kruiden crème fraîche		

Lunch vlees

12,75

Salade mozzarella

Lunch vega

12,75

Wisselend soepje, desembrood met
tonijnsalade en een garnalenkroket
wisselend soepje, desembrood met pastrami en
een vleeskroket
Wisselend soepje, desembrood met
eiersalade en een kaaskroket

Tonijnsalade

9,50

Desembrood met huisgemaakte tonijnsalade,
kappertjes, cornichons en rode ui

9,50

Eiersalade

Desembrood met huisgemaakte eiersalade,
zoetzure groenten en tuinkers

Pastrami

12,50

Desembrood met pastrami, bacon, chilimayo,
gebakken uitjes en kaascrunch

9,50

3 vrije uitloop eieren met desembrood

Garnalenkroketten

11,75

2 Hollandse garnalenkroketten
met desembrood en cocktailsaus

Brood met smeersels
Oesters (Zeeuwse creuses)

3,00
11,00

Nacho’s

8,50

Gefrituurde garnalen

7,60

Kalfsbitterballen

7,90

Kaasstengels

9,00

Calamaris

8,50

Mix bittergarnituur

8,50

met kaas, salsa en crème fraîche uit de oven

6 st. met sriracha chili mayonaise, lente ui, koriander en rode peper

8 st. met chilisaus
11 st. met aioli

Wokmosselen (in het seizoen)
11,75

2 kaaskroketten van kaasboerderij Schellach
met desembrood en mosterdmayonaise

6,00

per stuk
per 4 stuks

9 st. kalfsbitterbal, frikandel en kaastengels

Kaaskroketten

Gewokte mosselen met gele curry

Borrelplank

dagprijs
13,50

Kalfsbitterballen, calamaris, grissini, pastrami, olijven en nacho’s

Tosti ham / Zeeuwse kaas

5,75

Dubbeldik witbrood en geserveerd
met tomatenketchup

Glutenvrij brood is mogelijk tegen een meerprijs van 1,00

Ontbijtbowl

Tip!

Plank Piet Hein

Deelplank met brood en een wisselend
aanbod van smeersels, vlees en vis

19,50

7,50

yoghurt met ‘Granootjes’ chiazaad en seizoensfruit

SOEP
Geserveerd met brood

VOOR BIJ DE BORREL

8 st. met mosterd

Uitsmijter ham / Zeeuwse kaas

Wisselende soep

Salade met mozzarella, tomaat, orzo,
croûtons, geroosterde pitjes en Aceto Balsamico

FRIET & SNACKS
Friet met snack

Friet met snack en saus naar keuze

dagprijs

Sauzen: Mayonaise / Ketchup / Curry / Speciaal
Snacks: Frikandel / Kroket / Kaassoufflé

8,00

FOOD

WARME GERECHTEN

VOORGERECHTEN

KINDERMENU’S

(vanaf 12.00 uur)

Brood met smeersels

6,00

Risotto met gamba’s

Plank Piet Hein

Gebakken gamba’s, kruidenrisotto en seizoensgroenten

Deelplank met brood en een wisselend
aanbod van smeersels, vlees en vis

19,50
Oesters (Zeeuwse creuses)
per stuk
per 4 stuks

3,00
11,00

21,50

Zalm

20,50

Zeebaars, Hollandaisesaus, geroosterd
amandelschaafsel, sinaasappel en seizoensgroenten

Zeeuwse mosselen (in het seizoen)
Wisselende soep

dagprijs

Seafood cocktail

Diverse schaaldieren met luchtige cocktailsaus,
kaascrunch en avocadospread

Buikspek

Langzaam gegaarde buikspek,
zoete aardappelcrème en sriracha mayonaise

Vissalade

Salade met gerookte zalm, garnalen, radijs,
edamame boontjes, komkommer en
kruiden crème fraîche

Burrata

Burrata met tomatensalade, basilicumolie,
geroosterde pitjes en Sardinees brood

Iets te vieren?
Een BBQ, bruiloft, verjaardag, huwelijksjubileum
of feestavond op het strand in Vlissingen organiseren
kan uitstekend bij strandpaviljoen Piet Hein.
Vraag eens naar de mogelijkheden.

12,50

Gekookte mosselen met sausjes

18,50

Ierse Hereford biefstuk (200 gr.)

21,50

Rendang

18,50

Indonesische runderstoof met rijst, zoete aardappel en
komkommer-mangosalade

Spareribs (600 gr.)

Zoet gemarineerde spareribs met knoflooksaus

12,50

Spareribs

9,50

Pizza margherita

7,50

met friet, appelmoes en mayo
kinderpizza met tomaat en kaas

DESSERTS
Chocolate & caramel twist

7,50

Pina colada

7,50

Yoghurtijs

7,50

Frozen cappuccino dessert

7,50

Vanille roomijs met chocoladesaus,
caramel en slagroom
Gemarineerde ananas met bruine rum, kokosijs,
kokoscrumble en spekkoek

Beachburger

Gebakken runderbiefstuk met pepersaus

13,80

dagprijs

VLEES
100% runderburger met sla, uienrelish,
bacon, tomaat en burgersaus

10,50

18,50

Zeebaars

Op de huid gebakken zalm, gele currysaus
met pompoen en seizoensgroenten

7,50

met friet, appelmoes en mayo

VIS

Tip!

Kipnuggets, frikandel of kroket

Yoghurtijs met roodfruitcoulis, yoghurtcrumble
en vanillesaus
Frozen cappuccino met vanille roomijs,
stroopwafel chunks en slagroom

Grand Dessert (2 pers. vanaf 17:00u)
Combinatie van verschillende desserts

15,00

22,50
Kinderijsje

Krokante wafel met vanille roomijs en discodip

VEGETARISCH
Gepofte zoete aardappel (vegan)

17,50

Geitenkaasloempia

17,50

Gepofte zoete aardappel met quinoa, frisse salade,
sesam-sojamayonaise en geroosterde pitjes

Puntpaprika gevuld met orzo salade, basilicumolie
en een geitenkaas loempia
Alle gerechten worden geserveerd met
bijpassende garnituur en friet

Volgt u onze socials al?
/strandpaviljoenpiethein
In onze keuken wordt gewerkt met allergenen.
Voor vragen en meer informatie kunt u
terecht bij onze bediening.

5,50

