




SPARKLING WINES 

    

Cava Brut Reserva mini 0.2L, Vilarnau, Penedes, Spanje.
De smaak is fruitig en droog met een milde zuurgraad en een aangenaam 

zachte afdronk met wat kruiden. 

Vino Bianco Spumante, Fratelli Zuliani, Veneto, Italië 
Een verfrissende smaak, fruitig met een zachte vriendelijke mousse.

Dom Potier Cava Brut, Vilarnau, Penedès, Spanje
Heerlijke mousserende wijn met kleine bubbels.

Toegankelijke en intense neus met aroma’s van divers fruit zoals groene appels.

Cava Brut Reserva Rosé, Vilarnau, Penedès, Spanje
Fraaie delicate mousse met een aangename structuur. Zachte frisse smaak 

met wat kruidige tonen in de afdronk.

Moxxé, Masi, Veneto, Italië
De smaak wordt gekarakteriseerd door een gebalanceerde 

zuurgraad en ronde body. Een droge en lange afdronk.

Brut Réserve, Nicolas Feuillatte, Champagne, Frankrijk
Zeer verfijnde mousse met een bouquet van bloesem en rijpe peren.

6,90

26,50

29,50

35,-

39,-

90,-



WITTE WIJNEN

Chardonnay Reserva, Santa Alvara, Casablanca Valley, Chili
Een heerlijke Chardonnay met tonen van meloen en peer.

Mooi vol en rond door een lichte houttoets.

Modello Pinot Grigio, Masi, Veneto, Italië
Aantrekkelijke verfrissende smaak met groene appels, rijpe peren 

en wat amandelen, gevolgd door een lange, droge afdronk met wat mineralen.

Rueda Verdejo, Bodegas Beronia, Rueda, Spanje
In de geur en smaak intense tonen van citrusfruit en venkel, 

gevolgd door een lange, complexe en frisse afdronk.

Rachel’s Chenin Blanc, Boschendal, Franschhoek, Zuid-Afrika
Fruitige, goed gebalanceerde wijn met aroma’s van mango en honing. 

Pinot Blanc Réserve, E. Boeckel, Elzas, Frankrijk
De zachte frisheid en het fruit zorgen voor souplesse 

en een geconcentreerde neus. 

Masianco, Masi, Veneto, Italië
Een frisse smaak met citroen, perzik, abrikoos en honing, 

gevolgd door een droge afdronk.

Shelter Bay Sauvignon Blanc, Jackson Estate, Marlborough, Nieuw Zeeland
Het kenmerkende stuivende karakter is uiteraard aanwezig, maar wordt in 

subtiel bedwang gehouden door een smaak van rijp fruit als meloen en peer. 

Chablis, Jean-Marc Brocard, Chablis, Frankrijk
Elegante smaak met tonen van limoen en perzik. 

Smakelijk en verfrissend met een minerale toets.

Bramito del Cervo Chardonnay, Antinori-Castello della Sala, Umbrië, Italië
Zuivere Chardonnay met mooie vanille tonen, een mooie structuur en een zachte smaak.

GLAS FLES

5,50

6,-

6,60

26,-

29,-

30,-

29,50 

32,-

38,-

38,-

45,50

56,-



RODE WIJNEN

Merlot Reserva, Santa Alvara, Rapel Valley, Chili
Deze Merlot is vol van smaak, met lichte houttonen en heeft 

mooie rijpe tannine.

Possessioni Rosso, Serego Alighieri, Veneto, Italië
Goed gestructureerde en rijke smaak met een mooie 

balans tussen de zuren en de tannine. 

Beronia Rioja Crianza, Gonzalez Byass, Rioja, Spanje
In de geur en smaak fruitige aroma’s van wilde aardbeien, bramen 

en kersen, naast een vleug vanille, geroosterd brood, zoethout en groene kruiden.

Syrah, Paul Jaboulet Aîné, Vin de France, Frankrijk
Vlezige smaak met zachte en fluweelachtige tannine. Een erg mooie ‘fruit-driven’ Syrah! 

1685 Merlot, Boschendal, Franschhoek, Zuid-Afrika
Elegante wijn met een rijke smaak van rijpe tannine en wat 

mokka gecombineerd met een zachte afdronk. 

Malbec Reserva, Bodega Norton, Mendoza, Argentinië
In de geur complexe aroma’s van rijpe pruimen, zwarte bessen, peper en 

overige specerijen. Ronde en vlezige smaak en een lange harmonieuze afdronk.

Peppoli Antinori, Toscane, Italie.

Het fruit van de donkere bosbessen is bepalend in de smaak, gevolgd door zachte en zoete tannines 

en een ietwat vlezige afdronk. 

GLAS FLES

5,50

6,50

7,-

26,-

30,-

34,50

29,-

41,-

42,-

46,-

ROSE WIJNEN

  
The Rose Garden, Boschendal, Coastal Region, Zuid-Afrika
In de geur aroma’s van rijp fruit, waaronder rode bessen en aardbeien.

Heerlijke elegante en soepele smaak.

La Promenade Rosé, La Promenade, Provence, Frankrijk
Bleekroze kleur. In de geur en smaak aangename en 

krachtige aroma’s van klein rood fruit en witte bloemen.

6,50 30,-

36,-



Ontbijt aan zee    
Diverse broodjes, beleg en een gebakken spiegelei 

Uitsmijter

Toast Avocado met gepocheerd ei  

Tosti ham/kaas 

Cranberry Pancakes met ahorn siroop

Boerenyoghurt met muesli

Wentelteefjes van suikerbrood
Met banaan en kaneel 

Croissant met jam

10,90 

8,90  

6,90

5,90

5,90 
 

5,50

4,90

3,50 

ONTBIJT
Tot 12.00 uur

Elke Zondag

Luxe ontbijtbuffet 12,90 p.p.

All you can eat!
Onze chef maakt de lekkerste eieren klaar naar keuze, voor de 

zoetekauw bakt hij de lekkerste pannenkoeken, op ons buffet staan 
verschillende soorten broodjes, croissants, chocolade broodjes, verschillende 

soorten hartig en zoet beleg, fruit en een yoghurtbar vol met super food.



Nootjes mix 

Bitterballen 
Portie Kwekkeboom rundvlees bitterballen

Gefrituurde kaasstengels
Geserveerd met Chilisaus

Nacho’s met kaasdip

Brood met aioli 

Knoflookolijven

Huisgemaakte kibbeling met ravigottesaus 

Garnalenkroketjes
Geserveerd met Whiskey Cocktailsaus

Calamaris aioli
Gefrituurde inktvisringen 

Luxe bittergarnituur mix 

Kaasplank
Verschillende soorten kazen

Borrelplank
Verschillende soorten hapjes, keuze van de chef

   3,-
   
   5,90

   
   5,90
   
   
   5,90
   
   5,90
   
   5,90
   
   7,90
   
   7,90
   
   
   9,90
   
   
   10,90
   
   16,90

   
   19,90

VOOR BIJ DE BORREL

    5,-  
   
   10,90

  
   10,90
   

   

   

   
   12,90
   

   
   

   
   21,90

KLEIN   GROOT



Vitello tonato                 
Oerbrood met kalfsvlees, tonijnsaus en kappertjes

Carpaccio        
Oerbrood met flinterdun gesneden ossenhaas, Parmezaanse kaas, 
rucola, pijnboompitten en truffelmayonaise

Club wrap         
Wrap met kip, eiersalade, bacon, frisse sla en huisdressing 

Zalm wrap         
Wrap met gerookte zalm, kruidige roomkaas, frisse sla, rode ui, 
kappertjes en mierikswortel mayonaise

Pittige Makreel        
Pistolet met huisgemaakte makreel salade, paprika, rode ui 

Oud Scheveningen     
Pistolet met oude kaas, roerei sla en bacon

 

13,90

13,90

12,90 

12,90 

9,90 

8,90

KOUDE LUNCH
Tot 17:00

Wist u dat Strandpaviljoen Blue Lagoon al 40 jaar gespecialiseerd is in 
bruiloften, familie, vergaderingen en bedrijfsfeesten!

Voor meer informatie kunt u binnen onze brochure opvragen of kijk op 
www.bluelagoon.nl



De Beyond burger 
Veganistische burger zoals de vega ‘m graag wil

Hamburger     
Burger van 100% rundvlees met sla, ui, tomaat, bacon, kaas en truffelmayonaise

12 Uurtje Vis
Kreeftensoepje, pittige makreel en garnalenkroketje 

Kibbeling                                                        
Gebakken kabeljauw stukjes met ravigottesaus 

Chicken run   
Pistolet met pikante kip, ui en paprika

Warmvlees    
Pistolet met kalfsvlees, champignons en ui 

Kwekkeboom kroketten       
Casino brood met twee kalfskroketten 

Broodje van de dag 
Vraag uw gastheer/- vrouw

WARME LUNCH
Tot 17:00

18,90

17,90 

14,90 

10,90
 

10,90 

9,90 

8,90 

Dag
prijs

2



Caesar salade       
Cajun kip, ui, gekookt ei, Parmezaanse kaas en ansjovis

Thai beef salade      
Biefstuk reepjes, champignons, paprika, taugé en Teriyaki saus 

Makreel salade              
Huisgemaakte makreel salade, paprika, rode ui

Geitenkaas salade      
Geitenkaas met walnoten, appel compote en honingdressing

Burrata salade     
Burrata, tomaat rucola en balsamico dressing 

14,50

14,50

14,50

14,50

14,50

MAALTIJDSALADES



Brood                       
Geserveerd met aïoli

Tomatensoep         

Kreeftensoep

Schevenings vistrio   
Elke dag wisselend afhankelijk van de vangst 

Carpaccio      
Flinterdunne ossenhaas, Parmezaanse kaas, rucola, pijnboompitten 

Gamba’s piri piri   
Gepelde gamba’s in pittige piri piri saus

Vitello Tonato                             
Kalfsvlees met tonijnsaus en kappertjes

Gerookte zalm rolletjes    
Gerookte zalm met komkommer, avocado en frisse dressing 

Insalata Burrata                            
Tomaten, Burrata, basilicum 

VOORGERECHTEN

5,90

6,90

9,90

15,50 

14,90 

14,90 

13,90

12,90 

11,90



Gillardeau    
De Rolls-Royce onder de oesters, met zorg geselecteerd uit Marennes-Oléron. 

Zeeuwse Creuses    
Het zuivere water van de Oosterschelde en de stromingen zorgen 
voor een mooie zilte smaak 

Fines de Normandië   
Toegankelijke oester uit Normandië met een unieke jodiumachtige smaak 
en een lichte aroma van noot 

Trio van oesters    
Combinatie van de bovengenoemde oesters

26,90 

22,90 

20,90

24,90 

OESTERS
Een half dozijn oesters wordt geserveerd met rode wijn vinaigrette en citroen.

Heeft u al een kijkje genomen in ons Homarium naast de keuken? 

Hier kunt u zelf uw kreeft en oesters uitzoeken.



Dorade in zoutkorst
Hele dorade van 400gr. geserveerd in zoutkorst

(bereidingstijd 30 min)
44,90 voor twee personen 

Gegratineerde kreeft
met Grana Padano kaas uit de oven

28,90

Visplateau met kreeft
verschillende soorten verse vis uit de vismarkt inclusief kreeft

vanaf twee personen 

28,50p.p. 

Gegrilde kreeft 
gegrilde kreeft met huisgemaakte kruidenboter

26,90 

Visplateau vanaf twee personen 
verschillende soorten verse vis uit onze vismarkt 

24,50 p.p. 

BLUE LAGOON SPECIALS
In ons homarium (naast de keuken) kunt u zelf uw kreeft en vis uitzoeken 



Steak          
Malse diamanthaas van 200 gram rosé gebakken, verse seizoensgroenten en saus naar keuze 

Kipschnitzel        
Gebakken met spekjes, uitjes, champignons en verse seizoensgroenten 

Spareribs          
Varkensribben met pittige Ketjapmarinade 

De Beyond burger 
Veganistische burger zoals de vega ‘m graag wil

Kippendijen saté        
Malse kippendijen met pittige pindasaus, zuur mix en kroepoek

Gegrilde hamburger        
Burger van 100% rundvlees met sla, ui, tomaat, bacon en kaas en truffelmayonaise

24,90 

21,90 

20,90 

18,90

18,90

17,90

GRILL SPECIALITEITEN

Wist u dat wij maandelijks een wisselend 3-gangen diner aanbieden?!

Informeer bij uw gastheer/-vrouw. 



Huisgemaakte lekkerbek                                                
Gebakken kabeljauw 

Zeeuwse mosselen (seizoen)      
Traditioneel bereid in witte wijn, geserveerd met salade en twee sauzen 

Sliptong à la Meunière        
Traditioneel in roomboter gegaard en verse seizoensgroenten

Gebakken Schol          
Naar oma’s recept gebakken 

Gegrilde zalmfilet        
Met een krokante pesto korst, dillesaus en verse seizoensgroenten

Vangst v/d Dag                                                              
U kunt uw dagverse vis uitzoeken in onze vismarkt (naast de keuken)
of vraag uw gastheer/-vrouw

VISSPECIALITEITEN

21,90 

20,50 

19,50

19,90 

18,90

Dag 
prijs

Rechtstreeks vanaf de visafslag verse vis uit de Noordzee.

Onze vismarkt is de gezelligste markt van Scheveningen, u kunt uw verse vis zelf
 uitzoeken bij ons Homarium naast de keuken. 



 Wist u dat u ook thuis van onze heerlijke pizza’s kunt genieten!
Al onze pizza’s zijn ook te bestellen om mee te nemen! 

Vraag uw gastheer/-vrouw naar de speciale meeneem kaart. 

Blue Lagoon     
Mozzarella, tomatensaus, tonijn, uienringen, cherrytomaten en pesto

Carpaccio      
Mozzarella, tomatensaus, flinter dunne ossenhaas, Parmezaanse kaas en truffelmayonaise 

Frutti di mare      
Mozzarella, tomatensaus en diverse soorten zeevruchten

Quattro formaggi    
Mozzarella, tomatensaus, vier Italiaanse kaassoorten en rucola 

Funghi e prosciutto   
Mozzarella, tomatensaus, champignons en ham

Vegetariana       
Mozzarella, tomatensaus en verschillende soorten verse groenten 

Siciliana      
Mozzarella, tomatensaus, kappertjes, olijven en ansjovis 

Pepperoni     
Mozzarella, tomatensaus en pikante worst

Margherita   
Mozzarella en tomatensaus

17,-

17,-

16,-

16,-

15,-

15,-

15,- 

14,- 

13,-

PIZZA’S
Het is helaas niet mogelijk om onze pizza’s zelf samen te stellen, bedankt voor uw begrip! 

    24,-

    

    
    23,-

    22,-

Medium pizza Famiglia pizza 



Nemo         
Kibbeling met patat en appelmoes

Pino          
Kipnuggets met patat en appelmoes 

Piet Piraat       
Kroket met patat en appelmoes

Bambino pizza                                                              
Kaas en tomatensaus 

HAPPY KIDS 
Te bestellen tot 12 jaar.

7,70

7,70 

7,70

7,70

Zoete aardappel frietjes met truffelmayonaise 
Friet       
Verse groenten 
Gemengde salade  
Pindasaus    
Appelmoes     
Pepersaus, Champignonsaus
Dillesaus, remouladesaus                
Mayonaise/Ketchup
   
    

EXTRA TE BESTELLEN

5,50 
4,50
4,50 
3,50 
2,50
2,50
2,50
2,50
1,-



Kaasplankje         
Verschillende soorten kaas met vijgenbrood en jam

Grand Dessert (vanaf 2 pers, prijs p.p.)     
Dessert met diverse nagerechten van de chef 

Espresso Martini
Belenkaya vodka, Tia Maria, suikersiroop, espresso. 

Tropical moment      
Drie soorten sorbetijs, vers fruit, 7-up en verse slagroom

Tony Chocolonely salted caramel   
Salted caramel ijs en stukjes caramel, Tony Chocolonely chocolaatje 

Huisgemaakte Italiaanse tiramisu 
Naar Italiaans recept 

Crazy Raspberry
Wafelbakje met framboos sorbetijs en roodfruit
                                                       
The dame       
Witte chocolade ijs, met chocoladesaus en verse slagroom

Oreo Bananasplit       
Banaan, vanille roomijs en chocolade oreo en met verse slagroom 

Kinderijsje        
Speciaal voor de kleintjes                                                                                                    

16,90 

12,50 

10,90 

9,90

9,90

9,90

9,90

8,90

8,90

4,50

DESSERTS



Elke Zondag

Luxe ontbijtbuffet 12,90 p.p.

All you can eat!
Onze chef maakt de lekkerste eieren klaar naar keuze, voor de zoetekauw 

bakt hij de lekkerste pannenkoeken, op onze ontbijttafel staan verschillende soorten 
broodjes, croissants, chocolade broodjes, verschillende soorten hartig en zoet beleg, 

fruit en een yoghurtbar vol met super food.




