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Panini (tosti)  .........................................................................................7,50
Italiaanse panini met ham en gesmolten kaas 

Poffertjes  .......................................................................................................7,90
Met poedersuiker en roomboter 

Kipwrap  .......................................................................................................11,50
Gerookte kipfilet van onze Green-Egg met sla,  
pijnboompitten en cajunmayonaise 

Zalmwrap  ................................................................................................12,50
Gerookte Schotse zalm met sla,  
rode ui, komkommer en kruidenkaas 

Gezonde kick-start  ...................................................................................7,90
Yoghurt met vers fruit, granola en honing

Ontbijt aan de kust  ..................................................................................7,50
Croissantje met jam / chocoladebroodje  
broodje met kaas

Ontbijt royaal Scheveningen ...............................9,90 p.p. 
VANAF TWEE PERSONEN
Diverse luxe broodjes, kaas-,vlees-, zoetwaren  
en een gekookt of gebakken eitje aan tafel  
geserveerd op een etagère

Uitbreiding van uw ontbijt 
Gerookte zalm 3,00  tonijn- of krabsalade 3,00   
extra brood  1,50  extra ei  1,50

Gezond  .................................................................................................8,50
Lekkere klassieker met een twist met sla,  
kaas, komkommer, tomaat en ei   

Kalfskroketten  .................................................................9,50
2 stuks geserveerd met sneetjes brood. 
Blijft gewoon lekker 

Garnalenkroketten  ............................................12,90
2 stuks geserveerd met sneetjes brood  
en cocktailsaus

Twins tonijnsalade  ................................................9,90
Huisgemaakt volgens geheim recept  
met rode ui en kappertjes  

Scheveningse krabsalade  ....................9,90
Heerlijke frisse krabsalade aangemaakt  
met Granny Smith appels 

Mediteraanse veggie  ...................................12,50
Gegrilde paprika en courgette,  
mozzarella en tomatentapenade

Hot chicken  .........................................................................12,50
Licht pikant gebakken stukjes kip  
met chilisaus en zoetzure komkommer

Cold chicken  .....................................................................12,50
Gerookte kipfilet met avocado,  
zwarte peper en hüttenkaze

Uitsmijter  ..................................................................................10,50
3 gebakken eieren met ham,  
kaas en sneetjes brood 

Keuze uit wit of bruin brood

Een heerlijk begin van  
een dag aan zee.

Onbeperkt genieten van ons  
uitgebreid ontbijtbuffet!

maandag - zaterdag 09:00 - 12:00 uur

LUNCH DAGELIJKS VAN 
9.00 TOT 16.00

LUNCH TO SHARE  13,50 p.p. 
vanaf twee personen 

Soep van het weer - verschillende  
broodsoorten - hot en cold chicken  

tonijnsalade - krabsalade - serannoham 



Broodplank  ..........................................................................................................................................................................................7,90
Breekbrood geserveerd met aioli, tapenade  
en een kruidige olijfolie 

Italiaanse bruchetta  ................................................................................................................................................. 10,90
Lekker fris met tomaat, knoflook, basilicum en olijfolie 

Lekker bij de bruchetta Serranoham .....................................................................................................7,50

Soep van het weer  ...................................................................................................................................................dagprijs
Weersafhankelijk, maakt onze chef een soep die past bij de weersvoorspelling

Scheveningse vissoep  ......................................................................................................................................... 14,00
Rijkelijk gevuld met verschillende vissoorten 

Geitenkaasloempia  ..................................................................................................................................................... 12,50
Echt een aanrader voor de vegetariërs met natuurlijk geitenkaas,  
spinazie, noten en tomatensalsa 

Thai streetfood  ....................................................................................................................................................................... 12,00
Thaise kruidige viskoekjes met een zoetzure salade en chillisaus

Gamba’s aioli  ............................................................................................................................................................................ 14,50
Sissend geserveerd in hete olie met knoflook en rode peper  

Carpaccio  ............................................................................................................................................................................................ 14,50
Terug van weg geweest, dungesneden ossenhaas met pesto,  
pijnboompitten, kappertjes en Parmezaanse kaas

Oesters - Fine de Claires  .................................................................................................................................. 19,50
Half dozijn geserveerd met rode wijnvinaigrette en citroen

Tapas  .................................................................................................................................................................................................14,00 p.p.
6 verschillende tapas laat u verrassen... Vanaf twee personen  
deze wordt geserveerd in een speciale etagère

MAALTIJDSALADE
Griekse salade ............................................................................................................................17,50
Een frisse smaaksensatie met feta kaas, olijven,  
tomaat, komkommer en rode ui

Salade hete kip  ........................................................................................................................19,90
Heerlijke zomerse salade met gebakken stukjes kippendij  
met een frisse slamix, tomaat, komkommer,  
rode peper en cashewnoten

Salade Seafood  ........................................................................................................................19,90
Met het lekkerste uit de zee: gerookte zalm, tonijnsalade,  
rivierkreeftjes en een romige whiskey dressing

PASTA 
Ravioli veggie  .................................. 19,50
Bospaddenstoelen, tomaatjes  
en een truffelroomsaus

Ravioli seafood  ............................. 22,50
Stukjes kreeft en huisgemaakte  
tomatensaus

Italiaanse lasagne  ................. 17,50 
Klassiek
Rundergehakt en bechamel-  
en bolognesesaus

Bordje leeg...  
dan mag je lekker  
springen op het  
luchtkussen!

Alle kindermenu’s  
zijn met frietjes, 

keuze uit: mayonaise, ketchup of  
appelmoes en een bakje met vers fruit

Pinokkio Kroket  9,90 
Chicken little Kipnuggets  9,90 

Nemo Vissticks  9,90 

KINDERMENU



DESSERTS
Kinderijs  ....................................................................................................................................5,00
Leuke afsluiter voor de kleintjes

Chocoladetaart of appeltaart  ...................................................8,90
Vanille-ijs en verse slagroom 

Dame blanche  ................................................................................................................9,50
Vanille ijs en chocoladesaus maar dan  
anders dan u gewend bent 

Grand Dessert vanaf 2 personen .............................................10,90 p.p.
Laat u verrassen door de chef

Summer sorbet  ............................................................................................................9,50
Roomijs , vers fruit, sprite, aardbeiensaus  
en verse slagroom

Verse aardbeien  .......................................................................................................9,50
Vanille-ijs en verse slagroom

Old Dutch  ..................................................................................................................................9,50
Stroopwafelijs met caramelsaus met  
een crumble van stroopwafels

VLEES GERECHTEN V/D GRILL
Kipsaté  ..................................................................................................18,90
Indisch gemarineerde stukjes kippendij  
op spies, overgoten met licht  
pikante pindasaus

Spareribs hot  .........................................................................19,50
Direct van de grill lekker pikant,  
geserveerd met een halve maiskolf  

Spare ribs sweet  .............................................................19,90
Natuurlijk ook direct van de grill maar dan  
met een zoete marinade, geserveerd met  
een halve maiskolf

*Thai chicken  ......................................................................20,50
Gewokte kipstukjes, bamboe scheuten  
in een licht pittige curry, geserveerd met rijst 

Beachburger  ............................................................................21,50
Brioche broodje met ambachtelijke hamburger  
met sla, augurk en rode ui geserveerd met 2 sausjes, 
tomaat-baconmayonaise en een truffelmayonaise,  
wordt medium-well geserveerd

Cowboysteak  ..........................................................................23,50
Black angus rib-eye met gegrilde groenten  
met pepersaus en balamicosiroop  
een echte aanrader

USA Black Angus  .......................................................24,50 
rump steak
Met een heerlijke kruidenmix,  
geserveerd met pepersaus 

*Mixed grill  ..............................................................................25,50
Onze 3 BBQ specialiteiten:  
halve steak, spareribs en kipsaté  
met alle bijbehorende sausjes 

Friet per schaal  ..........................................4,50

Gekookte rijst  ................................................4,50 
met groentenmix 
Verse groenten  ............................................4,50
Side salade  ...........................................................4,50

Mayonaise, ketchup .......................1,00 
of curry
Appelmoes  ............................................................1,50
Pepersaus of pindasaus  ........2,50

VISSPECIALITEITEN
Vangst van de dag  .............................dagprijs
Iedere dag weer een verrassing

Sliptongetjes  .........................................................22,50
Scheveningse klassieker uit  
de Noordzee, gebakken in roomboter

Zalmfilet  ...........................................................................22,50
Op de huid gebakken geserveerd  
met Teriyakisaus

Kabeljauwfilet  ..................................................23,50
Uit de Noordzee met heerlijke  
zachte witte-wijnsaus 

Dorade a la chef  ..............................................23,50
Hele dorade ingestoken met  
mediterrane kruiden en limoen

*Gamba’s  .......................................................................24,50
Op Spaanse wijze bereid gebakken  
in olijfolie met knoflook, rode peper  
geserveerd met rijst

*Twins visplateau  ........................35,00 p.p.
Aanrader van de chef, een royaal plateau  
met verschillende lekkernijen uit de zee  
min. 2 personen. 

Zeeuwse mosselen  ...................................21,50
Van Neeltje Jans gekookt  
in witte wijn geserveerd  
gegrilde groenten  
en 3 sausjes

Al onze visgerechten  
worden geserveerd met  
seizoensgroenten   
* Vanaf 16:00 te bestellen

Al onze vleesgerechten worden 
geserveerd met seizoensgroenten, 
met uitzondering van spareribs. 
Deze worden geserveerd met een 
halve maiskolf
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Broodplank 7,90 
Breekbrood geserveerd met aioli, tapenade en olijfolie

Olijven 4,90
Gemarineerd in knoflook

Albondigas 6,90 
Rundergehaktballetjes met tomatensaus 

Tatsuta kip 8,50 
Kip in een krokant jasje met yakitorisaus

Calamaris 7,90
Gefrituurde inktvisringen met aioli

Mexicaanse Nacho’s met 2 sausjes 7,50

Bitterballen, 6 stuks 7,00

Kaastengels, uit de frituur 7,50

Hollandse bittergarnituur 14,90
Snacks van eigen bodem, 18 stuks 

Sissende gamba’s 14,50
Spaanse gamba’s aioli in hete olie met knoflook en rode peper 

Tapas 14,00 p.p. 
6 verschillende tapas absoluut  

een aanrader, vanaf 2 personen

Charcuterie 19,50
Een plankje met diverse lekkernijen: Parmaham,  

Spinata romano, Olijven, Bruchetta en Manchebo kaas

Bites


