SALADES

BROOD (tot 17.00 uur)

Pokébowl

14,50

15,75

Lunch vis

12,75

Sushirijst met zalmtartaar, sojabonen, wortel, wakame,
komkommer, radijs, geroosterde sesamdressing
en wasabimayonaise		

Lunch vlees

12,75

Salade geitenkaas

Lunch vega

12,75

Wisselend soepje, desembrood met
gerookte zalm en een garnalenkroket
wisselend soepje, desembrood met kipfilet
en een vleeskroket
Wisselend soepje, desembrood met
daslookkaas en een kaaskroket

Salade met geitenkaasloempia, bietjes, wortel,
walnoten, vijgen-balsamico en mierikswortel crème fraîche

VOOR BIJ DE BORREL

Gerookte zalm

9,50

Rustiek broodje met gerookte zalm, avocado spread,
sla, rode ui, wasabimayonaise en tuinkers

Brood met smeersels
Nacho’s

6,25
10,50

Daslookkaas

9,50

met kaas uit de oven, pico de gallo, guacamole
en crème fraîche

Kipfilet

9,50

Gefrituurde garnalen

7,75

Kalfsbitterballen

8,25

Rustiek broodje met daslookkaas van kaasboerderij
Schellach, ei, sla, tomaat en mayonaise
Rustiek broodje met kipfilet, bacon, sla, tomaat en
truffelmayonaise

6 st. met sriracha chili mayonaise

Uitsmijter ham / kaas

10,75

Garnalenkroketten

12,50

Oude kaas bitterballen

7,50

Kaaskroketten

11,75

Zoete aardappelfriet

8,50

Mix bittergarnituur

8,50

3 vrije uitloop eieren met desembrood
2 Hollandse garnalenkroketten
met desembrood en cocktailsaus

2 kaaskroketten met desembrood en truffelmayonaise

Tosti ham / kaas

Dubbeldik witbrood en geserveerd
met tomatenketchup

6,25

8 st. met mosterd

8 st. met truffelmayonaise

Met Parmezaanse kaas en truffelmayonaise

9 st. kalfsbitterballen, frikandel en kaasbitterballen

Borrelplank
Glutenvrij brood is mogelijk tegen een meerprijs van 1,00

Kalfsbitterballen, kaasbitterballen, grissini, daslookkaas,
Serranoham, olijven en nacho’s

15,50

FOOD

SOEP
Wisselende soep

Geserveerd met brood

Erwtensoep

Geserveerd met brood

dagprijs
8,50

Tip!

Plank Piet Hein

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

19,50

WARME GERECHTEN

VOORGERECHTEN

KINDERMENU’S

(vanaf 12.00 uur)

Brood met smeersels

6,25

Tip!

Plank Piet Hein

Gebakken zeebaarsfilet, citroenrisotto en een
crumble van noten

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

19,50
Wisselende soep

dagprijs

20,50

21,50

Mosselburger

19,00

Zeeuwse mosselburger, sla, wakame en remouladesaus

Sushi rol zalm

Sushi rol met zalm, komkommer, wakame,
gebakken uitjes, wasabimayonaise en geroosterde
sesamdressing

9,50

Buikspek

Stoombroodje met buikspek, pappadum, zoetzure
groenten, gebakken uitjes, sriracha mayonaise en
pindacrème

Geitenkaas toast

Foccacia toast met warme geitenkaas, bietentartaar,
wortel, walnoten en vijgen-balsamico

9,50

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

Frikandel of kroket

8,00

kinderpizza met tomaat en kaas

DESSERTS
Affogato

7,50

Panna cotta

7,50

19,00

Wentelteefje

7,50

5,50

Panna cotta met passievruchtencoulis
en crumble van pistache en witte chocolade

Ierse Hereford biefstuk (200 gr.)

22,50

Wentelteefje van suikerbrood met yoghurt amarena ijs
en vanillesaus

Kip cashew

18,50

Kinderijsje

Gebakken runderbiefstuk met pepersaus

8,50

7,50

Hazelnootparfait met koffie, slagroom en
hazelnoot-oreo crumble

VLEES
Beachburger

Pizza margherita

met friet, appelmoes en mayo

Zalmspies

Zalmspies met teriyaki, sesam, pappadum en
wasabimayonaise

9,00

met friet, appelmoes en mayo

VIS
Risotto met zeebaars

Krokante kip

Kippendijen in Oosterse saus met cashewnoten,
rijst en zoetzure groenten

Krokante ijswafel met vanille roomijs en discodip

VEGETARISCH
Risotto

18,50

Risotto met zwarte knoflook, gebakken bospaddenstoelen
en pastinaakchips

Geitenkaasloempia

Geitenkaasloempia, orzo, rode biet, walnoot en
truffelmayonaise

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.

18,50

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

Alle gerechten worden geserveerd met
bijpassende garnituur en friet

