
BEACH CLUB SNEEK
Mooiste locatie aan het 
Sneekermeer...

lunch | diner | hapjes

Pomodorisoep 6,35

met bosui, oude kaas en 
basilicumolie 

Mosterdsoep 6,35

met uitgebakken spek 

Huisgemaakte   9,85 

zalmsalade
met een groene salade en 
crème fraîche 
 
Salade surf en turf  12,85 
met biefstukpuntjes, gamba’s 
en een rijk gevulde salade 

Geitenkaas salade  11,85 
met ui, walnoten, tomaat, 
honing-dressing 
 

Appelgebak 3,35 
met of zonder slagroom 
 
Parijse soes  4,60 
met chocoladesaus en 
slagroom  

Cheesecake  3,60 
met of zonder slagroom 
 
Millefeuille  4,85

gevuld met crème patisserie, 
roodfruit en vanille-ijs                       

Bitterballen  7,85 
per stuk geserveerd met 
mosterd (8 stuks)

Bittergarnituur   8,35 
gemengd 10 verschillende 
warme borrelhapjes

Kaasstengels  7,85 
Knapperige warme 
kaasstengels met chilisaus

Nachos   8,35 
met ui, tomaat, chorizo, kaas en 
crème fraîche  

Breekbrood 8,35

met kruidenboter, aioli en 
tomatentapenade

Borrelplank 14,85

Diverse warme- en koude 
lekkernijen
 

Poke Bowl vis  16,85

zalm, gambas, komkommer, 
paprika, mais, radijs, wasabi 
mayonaise, dille olie, gember 
en sticky rice

Poke Bowl vega 16,85

avocado, paprika, komkommer, 
limoen mayonaise, gember, 
sakama, sticky rice

Uitsmijter kaas-ham  8,85

of ham of kaas 
op wit- of bruinbrood 
 
Vegetarische omelet  9,35

paprika, tomaat, ui, 
champignon
op wit- of bruinbrood  

BeachClub omelet  9,85

ham, champignon,  
crème fraîche, paprika
op wit- of bruinbrood 
 

Tosti ham-kaas  6,35

op wit- of bruinbrood 
 

Tosti geitenkaas 6,85

met spek en honing  
op wit- of bruinbrood

2 ambachtelijke  9,35

krokketten met mosterd
op wit- of bruinbrood 

Broodje gerookte zalm 9,85

sla, ui, limoen mayonaise, 
komkommer                    

Broodje geitenkaas  9,35

met walnoten en honing  

Broodje Carpaccio  9,85

met mosterdmayonaise, 
basilicumolie, oude kaas en 
pijnboompitten

SOEPEN 

SALADES

POKE BOWL

EIEREN

TOSTI’S

KROKKETTEN

BROODJES 
(WALDCORN OF ITALIAANSE BOL)

ABSOLUTE BORRELTOPPER!



Pomodorisoep 6,35

geserveerd met bosui, oude 
kaas en basilicumolie 

Mosterdsoep 6,35

met uitgebakken spek 

Cheesecake 7,85

met bosvruchtensaus en  
vanille-ijs 

Dame brune classic 7,35

chocolade-ijs met warme 
vanillesaus en slagroom

Parijse soes 7,85

met vanille-ijs, chocoladesaus 
en slagroom  

Opfrisser 8,35

citroenijs met prosecco 
en slagroom

Millefeuille  8,85

gevuld met crème patisserie, 
roodfruit en vanille-ijs                       

Dessert proeverij 9,35 pp
Diversiteit van nagerechten 

Classic burger  15,85

Friesche weideburger van  
200 gram geserveerd met 
ketchup, mosterd, sla, tomaat 
en augurk

Bacon burger 16,35

Friesche weideburger van  
200 gram met bacon, sla, 
augurk, rode ui en burgersaus 
 
Cheeseburger  16,85

Friesche weideburger van  
200 gram met cheddarkaas, 
sla, tomaat, rode ui, augurk en 
burgersaus

Zalm Burger 18,85

met wasabi mayonaise,  
sla en gember  
 
Kipburger classic 15,35

met ketchup, mosterd, sla, 
tomaat en augurk

Vega 15,85

vegaburger met crème fraîche, 
tomatensalsa, oude kaas, sla, 
rode ui en een burgersaus 

Breekbrood 8,35

met kruidenboter, aioli en 
tomatentapenade

Carpaccio  11,35

met mosterdmayonaise, 
basilicumolie, oude kaas, en 
zonnebloempitten

Gebakken geitenkaas 11,85

met salade, walnoten, honing- 
dressing en tomaat

Gambas   11,35

in knoflookolie met een  
frisse salade

Black angus steak 23,35

met knoflookboter 
 
Varkenshaas  19,85

gemarineerd in mosterd, met 
honingmosterd-glazuur en 
champignons

Diamanthaas tagliata 22,35

met bearnaisesaus en garnituur  
van de chef

Zalm 22,35

met hollandaisesaus en 
garnituur van de chef

Tuna steak                        25,35 
met sticky rice, en sojasaus

Mexicaanse fiësta 17,35

krokant tortilla mandje, gevuld 
met bonen, diverse groentes en 
Mexicaanse tomatensaus 

Gevulde tomaat 16,85

met een vulling van 
gemarineerde champignons, 
gegratineerd met gorgonzola

SOUP BURGERS

STARTERS

MEAT

SEAFOOD

VEGETARIAN

AL ONZE HOOFDGERECHTEN WORDEN 
GESERVEERD MET EEN SALADE, FRITES 
OF  PATATAS BRAVAS

ALLE BURGERS WORDEN GESERVEERD 
MET FRITES EN MAYONAISE

OUR GUESTS ARE VERY IMPORTANT!...

IT’S NICE TO BE IMPORTANT, BUT IT’S, 
MORE IMPORTANT TO BE NICE!

@ BEACHCLUBSNEEK @ BEACHCLUB.SNEEK


