Diner (vanaf 17.00 uur)

Pizza’s (vanaf 16.30 uur)

Voorgerechten
€ 11,50

Funghi

€ 12,50

Carpaccio

€ 12,50

Vega

€ 14,00

Dun gesneden gerookte zalm op papadum

€ 12,50

Hawaii

€ 14,00

Insalata Caprese

€ 13,50

Prosciutto

€ 14,00

Trio van gerookte vis

€ 14,00

Pepperoni

€ 14,50

Tonno

€ 14,50

Met truffelmayonaise, pittenmix en Parmezaanse kaas
Met wakame, wasabi-mayonaise en sesamzaadjes

Tomaat, mozzarella, basilicum en een pestodressing
Zalm, makreel, forel, saffraanmayonaise en toast

Griekse yoghurt met fruit van het seizoen
Uitsmijter van 3 scharreleieren

€ 6,50
€ 9,50

keuze uit ham, kaas of ham/kaas

Lunch (tot 16.00 uur)
Oude kaas, hummus en balsamicostroop
Huisgemaakte tonijnsalade met rucola
Kip rollade ‘Cajun style’

€ 9,00
€ 9,00
€ 9,50

Met Granny Smith, paprika en kruidenmayonaise

Carpaccio

€ 10,50

Caprese

€ 11,00

Met truffelmayonaise, pittenmix en Parmezaanse kaas
Met tomaat, mozzarella en pestodressing

Gerookte zalm

€ 11,50

Met kruidenmayonaise en rode ui

Romaanse sla, gemarineerde kip, knoflook croutons, Parmezaanse kaas en caesar dressing

Salade geitenkaas

Gegratineerde geitenkaas met honing, zongedroogde tomaatjes, walnoten
en zwarte olijven

€ 14,50
€ 14,50

Salade makreel

€ 14,50

Raw powerfood salade

€ 14,50

Salade carpaccio

€ 14,50

Gerookte makreel met spaghetti van komkommer, ei en saffraanmayonaise
Superfruit, pittenmix, Granny Smith, walnoten en hummus
Met truffelmayonaise, pittenmix en Parmezaanse kaas
Al onze salades worden met brood geserveerd. Wij hebben ook glutenvrij brood.

Croque-monsieur kaas

€ 5,50

Croque-monsieur ham/kaas

€ 6,00

Twee rundvleeskroketten

€ 9,00

Gegrilde Black Angus runderhamburger

€ 15,50

Met tomatenchutney
Met tomatenchutney

Op oerbrood, keuze uit bruin of wit
Op een brioche bol met tomatensalsa, sla en friet

Met mozzarella en ham
Met rode ui en pepperoni

Bista

€ 15,50

Salade geitenkaas

€ 16,50

Meat lovers

€ 16,50

Salade makreel

€ 16,50

Pizza Fuel

€ 16,50

Carpaccio grande

€ 17,50

Extra groente topping
Extra vlees of kaas topping

€ 1,50
€ 2,50

Saté van kip (200 gram)

€ 18,50

Borrel (gehele dag)

Truffelravioli

€ 19,50

Spareribs zachtgegaard in huisgemaakte marinade

€ 23,50

Op de huid gebakken zeebaars

€ 24,50

Dry-aged USA steak van de grill

€ 27,50

Gegrilde tonijnsteak

€ 28,50

Olijven
Nacho’s met huisgemaakte salsasaus
Nacho’s met guacamole
Nacho’s met huisgemaakte salsasaus en guacamole
Brood met huisgemaakte aioli
Brood met huisgemaakte hummus
Brood met huisgemaakte tapenade
Brood met huisgemaakte aioli, hummus en tapenade
Portie kaasstengels (7 stuks)
Portie bitterballen (7 stuks)
Kip gyoza (6 stuks)
Kara age kip (6 stuks)
Gemengd bittergarnituur (15 / 25 stuks)

€ 10,50

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Oosterse bittergarnituur (16 / 24 stuks)

€ 14,50

€ 19,50

Gerookte makreel met spaghetti van komkommer, ei en saffraanmayonaise
Met truffelmayonaise, pittenmix en Parmezaanse kaas
Met huisgemaakte satésaus, koolsalade en kroepoek
Met een romige truffel- en bospaddestoelensaus
Geserveerd met 3 sauzen

Met een sjalottenjus

Gelakt met teriyaki saus

Alle vlees- en visgerechten worden geserveerd met bijpassende garnituur en friet.
Alle salades worden met brood geserveerd.

Nagerechten
Verse aardbeien, vanille ijs en slagroom
Dame Blanche

€ 7,00
€ 7,50

Brownie met vanille ijs

€ 8,00

Een klassieker met vanille ijs en chocoladesaus

Keuze uit kroket, kipnuggets,
mini frikandellen of een kaassoufflé

Geserveerd met frietjes, appelmoes en als toetje een raketje

Met pepperoni (rund), ham en champignons
Met ham, pepperoni (rund) en rode ui
Met gemarineerde kip, rode ui en paprika

Kipnuggets, mini frikandellen, loempia’s, bitterballen en kaasstengels
Kara age, kip gyoza, spring rolls van eend en vegetarische spring rolls

Plateau Beachclub Fuel

Brood met huisgemaakte tapenade, hummus, aioli, nacho’s met huisgemaakte salsasaus,
guacamole, olijven en 15 stuks gemengd bittergarnituur

5,50
6,00
7,50
9,00
6,00
6,50
7,00
8,50
7,00
7,50
8,00
8,00
16,50

€ 27,50

€ 9,50
Beachclub Fuel is de ideale locatie voor alle denkbare feesten en partijen,
zoals verjaardagen of barbecues. Ook verzorgen wij vergaderingen in onze
speciaal ingerichte vergaderruimte. Wij bieden voor elk evenement, intiem of
grootschalig, een op maat gemaakt arrangement aan. Mail of bel ons gerust
voor meer informatie of een vrijblijvende offerte.
info@beachclubfuel.nl - 023-5736433 – www.beachclubfuel.nl

€ 4,00
€ 5,50
€ 5,50

Mobiel parkeren?
Download dan de app en vul de code 23001 in.

Handijs
Raket, Calippo cola, Magnum

Met ham en ananas

€ 16,50

Romaanse sla, gemarineerde kip, knoflook croutons, Parmezaanse kaas en caesar dressing

Huisgemaakte patisserie
Appeltaart (met verse slagroom + € 0,50)
Chocolade brownie (met verse slagroom + € 0,50)
Lemon cheesecake (met verse slagroom+ € 0,50)

Met paprika, champignons, tomaat en ui

Met tonijn, rode ui en kappertjes

Kindermenu

Diverse lunchgerechten

Met mozzarella en champignons

Caesar salade

Met een antiboise

Salades
Caesar salade

Hoofdgerechten

Gegratineerde geitenkaas met honing, zongedroogde tomaatjes,
walnoten en zwarte olijven

Op steen gebakken oerbrood, keuze uit bruin of wit

€ 11,50

Met huisgemaakte tomatensaus en mozzarella

Raw powerfood salade

Superfruit, pittenmix, Granny Smith, walnoten en hummus

Ontbijt (tot 11.30 uur)

Margherita

Vindt u het buiten fris worden?
Vraag gerust een dekentje aan onze medewerkers.

vanaf € 1,50
Gratis internet, vraag het wachtoord aan één van onze medewerkers.

Beachclub Fuel - Bloemendaal aan zee
023-5736433 - www.beachclubfuel.nl - info@beachclubfuel.nl

Links naast de bar bevindt zich een sigarettenautomaat.
Wilt u binnen afrekenen? Onthoud dan alstublieft uw tafelnummer.
U kunt bij ons pinnen en contactloos betalen. Wij accepteren de meest
voorkomende creditcards.

