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Lunch

11:00- 15:30 uur

Voorgerechten

17:30- 21:30 uur

Brood en smeersels 			

6.50

6.50

Italiaanse pomodorisoep 		

6.50

6.00

Chef’s soep 		

6.00

10.50

Balinese runder tartaar 			

10.25

Vleeskroketten 			

9.50

Cajun limoen garnalen 			

12.50

Geitenkaas Sandwich 			

11.50

Healthy choice 				

8.00

Italiaanse pomodorisoep 		
Chef’s soep 		

keuze uit yoghurt of kwark, vers fruit en muesli
met kruidenolie en brood

met brood. Vraag ernaar bij de bediening.

Bao bun pittige kip 		

met cashewnoten en taugé
met brood

spinazie en notencrunch

B.E.A.C.H. Sandwich 				

11.00

Makreel Sandwich 			

11.50

Carpaccio Bagel 				

11.50

Gamba-Aïoli Bagel 				

10.50

kip cashew en oosterse saus

makreel salade en verse kruiden

met filet american, pijnboompitten en parmezaan
met limoenaïoli

met aïoli, gezouten boter en kruidenboter
met kruidenolie en brood

met brood. Vraag ernaar bij de bediening.
met eigeel en brood

roergebakken garnalen met rode peper, bosui, gember
en cashewnoten

Bieten carpaccio 			

9.75

chioggia biet, rucola en truffelmayonaise

B.E.A.C.H. drie

gangen menu 27.50

Trio van onze voorgerechten

Italiaanse pomodorisoep met kruidenolie
Balinese rundertartaar met eigeel en brood
Bieten carpaccio met chioggia biet, rucola en truffelmayonaise

Diamanthaas* met groenten, friet en saus naar keuze

Tjix @ the B.E.A.C.H. of spicy Tjix @ the B.E.A.C.H. 		 18.00
halve kip van de rotisserie, rauwkost en friet

Clubsandwich BLT 			
bacon, sla en tomaat

10.50

Tosti Sweet Salmon 				

8.00

Tosti All-in Avocado 			

8.00

Huisgemaakte tosti ham/kaas 		

4.00

roomkaas en zalmspread

avocadospread en rode ui

B.E.A.C.H. lunch

of

Roodbaarsfilet met groenten, aardappelgarnituur en kerriesaus
Proeverijtje van nagerechten

Hoofdgerechten

17:30- 21:30 uur

Tjix @ the B.E.A.C.H. of spicy Tjix @ the B.E.A.C.H.		

18.00

Entrecote* 			

23.75

B.E.A.C.H. special 			

19.50

Varkenssaté 				

16.50

Catch from the sea 				

19.50

halve kip van de rotisserie, rauwkost en friet
met groenten, friet en saus naar keuze

menu 12.50

kip cashew met rijst en oosterse dressing

Italiaanse pomodorisoep met kruidenolie en brood

en

met huisgemaakte pindasaus, zoetzuur en friet

Bao bun pittige kip met cashewnoten en taugé

verse vis van de dag. Vraag ernaar bij de bediening

B.E.A.C.H. burger 				

14.00

Roodbaarsfilet 			

20.50

SPICY burger 					

14.00

Gnocchi			

18.50

Bieten farotto 		

14.50

B.E.A.C.H. burger 				

17.00

SPICY burger 				

17.00

Vegan burger 			

17.75

Rucola/rode kool salade 		

15.50

Quinoa salade 		

14.50

B.E.A.C.H. salade 			

14.50

Geitenkaas salade 				

15.00

Salade met trio van vis 		

16.50

met sla, spek en cheddar

met sla, rode peper, rode ui, mango chutney mayonaise
en tortilla chips

Vegan burger 		

plantaardige burger, sla, gebakken ui, champignons,
vegan kaas en friet

15,75

Melon B.E.A.C.H. salade 				

14.50

Quinoa salade 				

14.50

watermeloen, rode ui, feta, mint, vinaigrette

met granaatappelpitten en edamameboontjes

B.E.A.C.H. salade				
kip cashew met oosterse dressing

Kids.
Kids burger

met sla, tomaat, kaas en friet

14.50

9.25
8.50

Kipnuggets 						

8.00

met friet, appelmoes en mayonaise

Friet		

mayonaise en ketchup

met salie, boter en truffel

met geitenkaas croquetten

met sla, spek, cheddar en friet

met sla, rode peper, rode ui, mango chutney mayonaise,
tortilla chips en friet
plantaardige burger, sla, gebakken ui, champignons,
vegan kaas en friet
met sinaasappel, pecan noot en roquefort

Kroket of frikandel					
met friet, appelmoes en mayonaise

met groenten en kerriesaus

4.00

met granaatappelpitten en edamamaboontjes
kip cashew met oosterse dressing 		
met noten, honing en tijm 			
Makreel van admiraal, rivierkreeft en zalm

*Saus naar keuze: Rode wijn pepersaus of champignons roomsaus.

Dessert

tot 22:30 uur

Brownie 				

7,00

Lemon cheesecake 			

7,50

Sorbet coupe 			

7,50

Ijsbombe 			

8,50

Kaasplank 			

13,00

met vanille ijs

met citroen sorbetijs

met drie sorbetsoorten
met cassis sorbetijs

selectie van Europese kazen met vijgenbrood

Proeverijtje 				
van nagerechten van onze dessertkaart

9,75

Speciale koffie
Espresso martini 			

9.50

Italian coffee 			

8.50

Spanish coffee 			

8.50

Irish coffee				

8.50

Koffie met Hennessy cognac				

8.50

Espresso, Vodka - Kahlua
Amaretto, slagroom
Liqor 43, slagroom

Whiskey, slagroom

Ontbijt

9:00- 11:00 uur

Croissant, jam, brood met ham, kaas, American
pancake, scrambled egg en jus d’orange

12.50
+

kleine yoghurt of kwark, vers fruit en muesli

15.50
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