ZOET
Dudok appeltaart 4,20
Dudok Chocolade truﬀeltaart 4,90

ONTBIJT
tot 12.00 uur

Red Velvet pancakes met vanilla icing 8,50
Granola met yoghurt, banaan, pecannoten en maple syrup 6,50
Roombotercroissant met jam en boter 3,20
BAIT Ontbijt Breakfast taco met roerei, avocado, bacon en pico de gallo, roombotercroissant
met jam en een yoghurtje, verse jus d’orange en koﬃe of thee naar keuze 14,50

LUNCH

tot 17.00 uur
wit of bruin brood
Huisgemaakte tonijnsalade op brood met rode ui, kappertjes en augurk 7,90
Huisgemaakte makreelsalade op brood met Granny Smith en een beetje sambal brandal 8,90
Broodje krokante kip met spicy mayo en avocado 8,90
Broodje BAIT rivierkree"jes met huisgemaakte citroenmayo en avocado 9,90
Broodje gado gado (v) met tempeh, taugé, komkommer en pinda 7,90
Runderkroke"en van Holtkamp twee kroke#en op maisbrood met mosterd 8,90
Garnalenkroke"en van Holtkamp twee kroke#en op maisbrood met huisgemaakte citroenmayo 9,90
Uitsmijter ham en kaas op maisbrood 8,90
Tosti ham en kaas van maisbrood 4,90
Fish & chips lekkerbek van verse kabeljauw met huisgemaakte cocktailen ravigotesaus en frisse koolsalade – Onze bestseller! 18,50
BAIT Bacon Cheeseburger van 100% Black Angus rundvlees
op een sesam briochebroodje met frisse koolsalade en friet 17,50

ONTBIJT | LUNCH

SOEP

vanaf 12.00 uur
Seafood chowder romige vissoep met grote garnalen, kabeljauw
en mais, geserveerd met een sneetje brood 10,90
Pomodorisoep met basilicum en room geserveerd met een sneetje brood 6,90

SALADES

vanaf 12:00 uur
BAIT salade met rivierkree"jes, gerookte zalm, makreelsalade en avocado 17,50
Salade met feta, spinazie, rode bietjes, walnoot en sinaasappel-mosterd vinaigre#e (V) 14,90
Gamba California salade, gamba’s (koud) met avocado, Japanse omelet, sesam en limoenmayo 16,90
Al onze salades worden geserveerd met een sneetje brood.

BAIT BITES
vanaf 12:00 uur

Bi"erballen van Holtkamp (6 st) de allerlekkerste! 7,20
Truﬀelkroketjes van Lodewyck (6 st) 6,90
Spinazie kaaskroketjes (6 st) 6,90
Noordzeevis kroketjes met huisgemaakte citroenmayo (6 st) 7,90
Grote groene olijven gemarineerd in knoflook 4,50
Geroosterde gerookte amandelen 4,90
BAIT mix selectie van bovenstaande bites 15,90
Broodplankje met huisgemaakte kruidenboter en aioli 5,90
Calamares met aioli 7,90
Crabcakes huisgemaakt van Snowcrab met avocado-salsa en gember-limoendressing 9,50
Nachos met gesmolten cheddar, chipotle mayo en pico de gallo 8,90
Hee" u een voedselallergie of -intolerantie? Laat het ons weten!
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DINER
vanaf 17.00 uur

VIS
BAIT Fish & Chips lekkerbek van verse kabeljauw met onze huisgemaakte ravigoteen cocktailsaus en een frisse salade. Onze bestseller! 18,50
Gegrilde zalmfilet met citroendressing, asperges, lamsoor en zeekraal 21,90
Baja Fish Taco’s 2 taco’s met verse kabeljauw in beslag, pico de gallo en pi#ige limoen mayo
geserveerd met zoete aardappelfriet en chipotle mayo 19,90

VLEES
BAIT Bacon Cheeseburger van 100% Black Angus rundvlees geserveerd
op een sesam briochebroodje geserveerd met frisse koolsalade en friet 17,50
Kip Piri Piri pi#ig gekruide Tante Door kipfilet met gegrilde paprika en courge#e 20,90
Rib-eye van Black Angus met mosterdsaus, paddenstoelen en met miso gelakte aubergine 24,90

VEGA
Gevulde gepo#e zoete aardappel met feta, chipotle mayo,
pico de gallo en gegrilde groene asperges (vegan mogelijk) 19,90
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met frietjes
Vraag de bediening naar onze wisselende specials!

SIDES

DESSERTS

Seizoensgroente 4,50
Friet met mayonaise 3,50
Zoete aardappelfriet met chipotle mayo 4,90
Frisse koolsalade 4,00

Dudok appeltaart 4,20
Dudok Chocolade truﬀeltaart 4,90

VOOR DE KLEINTJES
Kids Fish kibbeling van kabeljauw
met ravigotesaus 8,50
Kipnuggets 8,50
Geserveerd met frietjes en appelmoes.
Inclusief een waterijsje toe!

Pandan spekkoek met yoghurt-ijs en mango 7,90
Dame blanche 7,90
Crème Brûlée met amandel en sinaasappel 7,90
Ben & Jerry’s Fudge Brownie/
Chunky Monkey/Cookie Dough 3,80
Raketje of perenijsje voor de kleintjes 1,60

Hee" u een voedselallergie of -intolerantie? Laat het ons weten!
Weet je het BAIT-er?
Heb je ideeën, suggesties, een klacht of een op- of aanmerking? Email naar info@beachclubbait.nl
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