MENU

we are blooming

brood

&

dips

b roodjes

brood & boter 					550
50
hummus 						6

b e ac h e s lov e o rga n i c

kerrie-olie • amandelschaafsel • sesam			

blooming beach werkt zoveel mogelijk met
verantwoorde en biologische producten, bij
voorkeur afkomstig uit de directe omgeving.
Zo schenken we biologische fairtrade koffie van
Peeze, kiezen we voor verantwoord volkoren
zuurdesembrood, zijn de ijsjes van IJsbaart
100% vegan en werken we zoveel mogelijk met
biologisch geteelde groenten en kruiden uit
onze eigen moestuin bij Landgoed Het Hof.

miso-uiencrème 					7
gepofte kikkererwten • sesam • kervel 			

b e a c h pa r t y ?
Ben je op zoek naar de perfecte locatie voor
een bruiloft aan zee, evenement of wil je
gewoon een feestje vieren? Wil je voor een dag
(of meer) het hele strandpaviljoen voor jezelf?
Vraag ons naar de mogelijkheden. Wij denken
graag met je mee om de perfecte beach day te
organiseren. weareblooming.com/beach

00

aioli 							6
citroen • bieslook

50

Bij beach zijn wij altijd op zoek naar toppers
voor de bediening en de keuken die ons
team komen versterken! Meer weten? Check
weareblooming.com/careers.
vegetarisch
Allergie, intolerantie of dieet?
Laat het ons weten!

700

kalfskroketten					975
mosterdmayonaise • 2 stuks
geitenkaas					1000
geroosterde groente • dukkah
rode kool pickles • hummus

00

carpaccio 					1000
tomatenmayonaise • groene pesto • rucola
gekonfijte tomaatjes • Parmezaanse kaas

kokos-curry 						800
bosui • kruidenolie • brood			

kip & spek					1100
kip • spek • limoenmayonaise • little gem
tomaat • Parmezaanse kaas

salad e

zalm						1200
gerookte zalm • little gem • aioli
pickles van komkommer en rode ui

soep
paprika 						8
brood

pompoen en mozzarella 				1750
tomaat • pane carasau • fregola • kruidendressing		
chef’s Caesar salad 					1750
little gem sla • kip • spek • Parmezaanse kaas
pane carasau • Caesardressing

smoothies
werken op het strand?

panini ham & kaas				
ketchup

b e ac h y lu n c h

lovely green						675
spinazie, avocado, appel, broccoli, mango,
tarwegras, gerstegras & spirulina
berry bomb						675
acai, blauwe bes, zwarte bes, banaan, appel,
aardbei, bramen, hennep proteïne & boabab

specials
saté ayam					1900
friet • kroepoek • koolsla
beach burger					1900
rundvleesburger • spek • uien • cheddar
spicy mayonaise • pitabol • salade • friet
okonomiyaki 				1500
Japanse groentepannenkoek • bosui • sesam
Japanse mayonaise
dagspecials!
rden voor heerlijke
kijk ook op de krijtbo

De beachy lunch is een complete lunch, in één keer
geserveerd. Bestaande uit een kom verse soep en
één van onderstaande belegde broodjes.
beachy lunch				1300
kokos-currysoep met			
broodje geitenkaas of kroket of zalm

s nac k s
verse frites 				500
mayonaise
extra saus 				
050
bitterballen
			675
mosterdmayonaise • 6 stuks
vega bitterballen 			 675
mosterdmayonaise • 6 stuks
kaasstengels 				675
sweet chili • 6 stuks
krokante kippendij			
sweet chili • harissa • 6 stuks

675

nacho’s el Jefe 				1000
jalapeños • spicy mayonaise
bosui • avocadodip • kaas
Nobashi garnalen			
limoenmayonaise • 6 stuks

900

ijsjes
waterijsje van IJsbaart			300
aardbei, mango-passievrucht of framboos-vlierbloesem
cornetto classic				300
raketje 				150

Bergensche Blos
Speciaal voor ons gebrouwen
door Brouwerij Egmond. Met
biologische granen en water uit
de Adelbertusbron in EgmondBinnen. Een licht, moutig biertje
met rozenbottel en citrus.

wa r m
koffie			
320
espresso		290
macchiato		 320
cappuccino		 375
dubbele espresso
420
latte macchiato		
420
koffie verkeerd		
420
met havermelk		
055
thee			320
verse muntthee		
385
verse gemberthee
385
verse gember-muntthee 385
warme chocolademelk 385
slagroom		 050

Gulpener fluitje 18cl
Gulpener vaasje 25cl
Heineken twister		
Heineken 0.0		
Radler			
Gulpener Korenwolf
Sunsetter		
Bergensche Blos		
Leeghwater Witte Wolff
Leeghwater Ruys (IPA)
Heineken twister bucket
Sunsetter bucket

50

850
1050
1075
1150
1150

blooming wit		

595 • 3250

blooming rood		

595 • 3250

Spanje | Viognier
33cl

Spanje | Tempranillo & Petit Verdot

biertjes

ko u d

Nojito (non-alcoholic)
Aperol Spritz		
Gin in a Bottle		
Bombay Tonic		
Hendricks Tonic		

595 • 3250

bloomıng

5,7%

appeltaart		 450
slagroom		 050

mix drinks

blooming rosé		

Spanje | Garnacha Rosado

BERGENSCHE
BLOS.

gebak

frisdranken (vanaf)
3
Chocomel		 330
Fristi			330
Big Tom tomatensap
385
sereh-gember limonade 495
vlierbloesem limonade 495
San Pellegrino 75cl
650
Aqua Panna 75cl		
650

huiswijnen

sunset ter
b l o o m i n g ’s
M e x i c a n s t y l e l ag e r
5%

33cl.

350
380
350
450
450
475
575
575
575
575
1750
3000

blooming Sunsetter
Onze eigen, lokaal gebrouwen,
Mexican style lager is een frisse
doordrinker met toetsen van
rood fruit, sinaasappel en perzik.

borrel
jenever			
450
martini / sherry		
495
Bols Vodka		
625
Bacardi			625
limoncello		 625
Tia Maria / Amaretto
625
Baileys / Licor 43 		
625
Frangelico / Contreau
625
Dramuie / Grand Marnier 625
Sambuca 		
625
John. Walker Red Label 625
Jameson			625
Havana Club 7 Años
1025
Grey Goose		
1025
Courvoisier V.S.		
1025

rosé
PALM Château de l‘Escarelle

Frankrijk | Cinsault & Grenache Noir

Bandol Mas de la Rouvière

Frankrijk | Mourvèdre, Cinsault & Grenache

825 • 3950
6250

wit
Nube de Leza Garcia Rioja

625 • 3500

Pfaffl Vom Haus

675 • 3750

Spanje | Sauvignon Blanc

Oostenrijk | Gruner Veltliner

Survivor

Zuid-Afrika | Chenin Blanc

4500

rood
Louis Guntrum

Duitsland | Pinot Noir

4500

c ava
Arte Latino Brut

Spanje | Macabeo, Parellada & Xarello

600 • 3250

blooming beach
Parkweg 37, Bergen aan Zee
t. 072 582 0520 e. bloom@weareblooming.com
weareblooming.com/beach

@blooming_beach

