
WIT 

Laurent Miquel Père et Fils Pays d’Oc  Frankrijk 5,20 24,00
Chardonnay Rond, vol en fruitig
Als aperitief en bij lichte visgerechten en salades

Milani Veneto  Italie  5,40  25,50
Pinot Grigio Frisse wijn met volop wit rijp fruit 
Heerlijke borrelwijn, ideaal bij onze kleine gerechten. 

Nius Rueda  Spanje 6,90 29,50
Verdejo Bloemig, mandarijn, gele appel en anijs
Als aperitief, maar past ook goed bij gegrilde vis en kruidige gerechten 

Aragosta Sardinie  Italie  31,00                          
Vermentino Fris en vol met wit fruit
Ideaal bij schaal en schelpdieren of oriëntaals- getinte gerechten

Don Pedro Soutomaior Rias Baixas  Spanje  35,00 
Albariño Rijk, vol fruit en een tikje mineralig
Perfect voor stevige visgerechten of kalfsvlees

De Temery Languedoc  Frankrijk  35,00
Chardonnay Klassieke stijl met mooie houtlagering
Heerlijk bij onze Fish & Chips!

ROSÉ

Luc Pirlet Languedoc  Frankrijk 5,20 24,00
Syrah Fris en droge rosé, framboos
Ideale rosé voor op het terras en bij onze salades

MiP Classic - Made in Provence  Frankrijk 8,00  37,50
Cinsault Rood fruit, perzik en citrus
Top bij vis, schaaldieren en salades
 
ROOD

Laurent Miquel Père et Fils Pays d’Oc  Frankrijk 5,20 24,00
Syrah/Grenache/Merlot Sappig rood fruit, licht kruidig
Als aperitief, maar ook lekker bij vleesgerechten

Epicuro Puglia  Italie 6,90 29,50                                                                                              
Organic Zinfandel Vol van smaak, rijp bosfruit
Lekker bij kruidige en stevige gerechten
 
BUBBELS

Clos Amador Penedes  Spanje                 Piccolo 0,2L 7,90 29,50
Macabeo Fruitige Cava met een lichte bubbel
Feestelijk aperitief

Weet je het BAIT-er?

Heb je ideeën, suggesties, een klacht of een op- of aanmerking? 
E-mail naar info@beachclubbait.nl

DRANKEN WIJNEN

HOOKED ON SUMMER!
beachclubbait.nl

Warme Dranken
Koffie  3,20
Grote koffie  4,50 
Cappuccino  3,40
Koffie verkeerd  3,60
Latte Macchiato  3,70 
Espresso  3,20 
Dubbele espresso 3,80
Espresso Macchiato  3,20 
Warme Chocolademelk  3,40 
Verse Muntthee  3,60 
Verse Gemberthee  3,60 
Gemberthee met sinaasappel 3,80
Thee  3,00

Met slagroom  +0,60 
Met havermelk  +0,60 
Extra shot espresso  +0,60 

Frisdranken
Pepsi, Pepsi Max, 
 Lipton Ice Tea Sparkling,  
 Green of Peach, div. fris 3,50 
Gerolsteiner Apfelschorle 3,80
Double Dutch Indian Tonic  
 of Ginger Beer 4,00
Homemade Ice Tea - rooibos,     
 ginger & lemongrass  4,70 
Kombucha ginger &  
  kaffir lime  5,50
IJskoffie  4,70

Water
Sourcy rood/blauw 0,20 L 3,00
Sourcy rood/blauw 0,75 L 5,50

Wij vinden het belangrijk dat  
u de mogelijkheid heeft om  
een glaasje kraanwater te 

bestellen ipv water uit een fles.  
De productie, het transport en  
het verpakken van bronwater is 
zeer belastend voor ons milieu. 
Wij serveren kraanwater tegen 

een kleine vergoeding om u deze 
dienst te kunnen blijven bieden. 

Een deel van de opbrengst 
doneren wij aan het 

eind van het seizoen aan 
Natuurmonumenten.

Drink mee aan een beter milieu!

Glaasje water  0,50 
Karaf kraanwater  klein 1,25
 groot 2,50

Sapjes
Appelaere appelsap 3,60
Verse jus d’orange  klein 4,00  
                            groot 5,00

Pink juice 5,50
Appel, peer & framboos
Green juice 5,50
Bleekselderij, appel en gember

Tapbier 
Heineken 0.25l 3,60
 0.5l 6,40
Affligem Belgisch wit  0.3l 4,60

Bier op fles
Lagunitas IPA 4,90
Palm 4,20
Duvel 4,90
Affligem Blond, Tripel 4,80
Texels Skuumkoppe 4,90
Amstel Radler 4,20
Mort Subite Kriek 4,40
Paulaner Weizen 4,80
Desperados 5,00
Sol 5,00

Alcoholvrij
Amstel Radler 0% 4,00
Heineken 0.0 4,00
Paulaner Weizen 0.0 4,40

Gin & Double Dutch Tonic
Bombay Sapphire & Tonic 9,00
Bobby’s Schiedam & Tonic 9,50
V2c Orange Gin & Tonic 9,90
Hendricks & Tonic 10,90

Cocktails
Mojito Havana club, munt,    
 limoen en rietsuiker 9,50
Espresso Martini 10,50 
Caipirinha Cachaca,  
 limoen en rietsuiker 9,00
Aperol Spritz 9,00

Mocktails 
Virgin Moscow Mule ginger 
beer, limoen en munt  6,50
Seedlip Grove alcoholvrije  
Gin & Tonic  8,50

Sterk
Jenever, Vieux 4,00
Campari, Pastis, Martini 4,50
Havana Club, Vodka, 
 Bombay Gin,  
 Bacardi Limon 5,50
Likeuren 5,50
Cognac & whiskey     vanaf 6,00

Zomerkaart



KLEINE GERECHTEN
vanaf 12:00 uur, voor jezelf of om te delen

Tonijn tataki met soja-sesamdressing, wasabimayo  
en wakame salade  € 15,90

Gravad lax in rode biet gemarineerde zalmfilet met 
mierikswortelcrème, geserveerd met toast  € 14,50 

Gamba’s piri piri met chili-knoflookolie en brood  € 12,50
Oesters Aveiro uit Portugal met citroen en sjalottenazijn  

3st. € 11,50 - 6st.  € 22,50
Mongolian Beef gebrande rundertartaar met avocado,  

zwarte bonen, sesam en pinda  € 14,90
Aubergine steak van geroosterde aubergine met sesam,  

wasabi, soja en mango C  € 12,90
Duck spring rolls eendenloempia’s met lemon curd  

en hoisinsaus (6 stuks)  € 10,90
Veggie gyoza’s Japanse groentedumplings  

met sesam mayo (6 stuks) C  € 10,50 

DINER
vanaf 17:00 uur

HOOFDGERECHTEN 

BAIT Fish & Chips lekkerbek van verse kabeljauw, ravigote-  
en cocktailsaus, salade en friet - Onze bestseller! € 21,90

Taco gamba twee soft taco’s met gamba’s en pittige saus van 
Spaanse peper, limoen en koriander, rauwkost en friet € 23,90

Zalm teriyaki zalmfilet met teriyaki, zoetzure  
komkommer, paksoi en rijst € 23,90

Hamburger van 100% rundvlees met cheddar, bacon,  
ui, augurk en onze speciale burgersaus, geserveerd op  

een sesambroodje met salade en friet € 21,50
Kalfsstaartstuk kalfsvlees met truffel-madeirajus,  

witlofsalade en roseval aardappel   € 24,90
Shakshuka kruidige tomaat-paprikastoof met gepocheerd ei, 
yoghurt en kikkererwten geserveerd met flatbread M  € 20,50 

KIDS
vanaf 12:00 uur

Kids Fish kibbeling van kabeljauw  
met ravigotesaus en frietjes  € 11,90

Kipnuggets met frietjes  € 9,50
Geserveerd met snoepgroente en appelmoes.  

Inclusief een waterijsje toe!
Kids pannenkoekjes met poedersuiker (2 stuks) M  € 5,50

ZOET
gehele dag verkrijgbaar

Holtkamp Appeltaart  M  € 4,90
Holtkamp cheesecake met bessencoulis M  € 5,90

Chocolade kokostaartje C   € 6,50
Churros met vanille ijs, dulce de leche en kaneel M  € 10,50

Crème brûlée met pandan (Aziatische vanille) M  € 9,90
Montgomery’s vegan chocoladeijs met pecan  

en walnoot C   € 5,50
Ben & Jerry’s Peace Pop Cookie Dough  € 4,00
Raketje of perenijsje voor de kleintjes  € 1,70

SOEP EN MAALTIJDSALADES  
vanaf 12:00 uur 

Al onze soepen en salades worden geserveerd met desembrood.
Glutenarm mogelijk. Meerprijs glutenvrij brood  + € 1

Pompoensoep met Thaise gele curry, wortel,
gember en kokos C € 9,50

Bisque van kreeft klassieke kreeftensoep  € 12,90
BAIT salade met rivierkreeftjes, gerookte zalm,

makreelsalade en avocado  € 19,90
Salade kreeft halve Canadese kreeft met truffelmayo, ingelegde  

knolselderij, roseval aardappel en een gekookt eitje  € 25,50
Salade avocado met guacamole, zongedroogde tomaat, ingelegde  

rettich, komkommer en rucola vinaigrette C € 18,90
 

ONTBIJT 
tot 12:00 uur

Biologische granola met yoghurt, banaan,  
blauwe bessen en honing M   € 8,25

Meerprijs soya yoghurt C  + € 1
Roombotercroissant met jam en boter M  € 4,50

BAIT Ontbijt soft taco met roerei, avocado, ontbijtspek en  
pico de gallo, roombotercroissant, yoghurt en verse jus d’orange. 

Koffie of thee naar keuze  € 16,50

LUNCH 
vanaf 12:00 uur 

SANDWICHES 
Onderstaande sandwiches worden geserveerd op boterhammen  

van desembrood. Meerprijs glutenvrij brood  + € 1 

BAIT rivierkreeftjes met citroenmayo en avocado  € 13,50
Makreelsalade op brood met Granny Smith appel  

en een beetje sambal brandal  € 11,90
Tonijnsalade op brood met rode ui, kappertjes en augurk  € 10,50

Vietnamese kip kipdij met hoisin, Japanse mayo,  
five spices en oosterse rauwkost  € 12,90

Halloumi flatbread gegrilde halloumikaas, hummus, zongedroogde 
tomaat, olijf, rucola, geserveerd op flatbread  M € 13,50

Runderkroketten van Holtkamp twee stuks  € 10,50
Garnalenkroketten van Holtkamp twee stuks  

met citroenmayo  € 14,50 
Tosti ham/kaas van maisbrood  € 6,00

WARME GERECHTEN 
BAIT Fish & Chips lekkerbek van verse kabeljauw, ravigote-  
en cocktailsaus, salade en friet - onze bestseller!  € 21,90

Taco Gamba twee soft taco’s met gamba’s en pittige saus van 
Spaanse peper, limoen en koriander, rauwkost en friet  € 23,90

Hamburger van 100% rundvlees met cheddar, bacon, ui 
en onze BAIT burgersaus, geserveerd op  

een sesambroodje met salade en friet  € 21,50

BAIT BITES 
vanaf 12:00 uur

Bitterballen van de Haagsche Croquetterij (6 stuks)  € 7,90
Kaastengels (8 stuks) met chilisaus M  € 8,90

Krokante garnalen (5 stuks) met sriracha mayo  € 9,90
Siciliaanse groene olijven gemarineerd in knoflook C   € 5,50

Gerookte amandelen C   € 5,50
BAIT Mix selectie van bovenstaande bites  € 18,50

Brood met gezouten roomboter, tomaten-olijventapenade  
en aioli M € 7,90

Nachos met guacamole, zure room, pico de gallo  
en geraspte kaas M  € 9,90

Heeft u een voedselallergie of -intolerantie? 
Vraag de bediening om de allergenenkaart.

Onze gerechten kunnen altijd sporen van allergenen bevatten. 

 Iets te vieren? 
Zie onze website voor onze  

aantrekkelijke arrangementen! 
www.beachclubbait.nl

M    vega    Cvegan     glutenarm


