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fun, food 
and drinks!

Palmstraat 7, 5374 PC  Schaijk 
06 - 3010 1110  |  info@beachclubdemaashorst.nl

Coca Cola regular, light of  zero                                        € 2,50 

Fanta Orange                                                                          € 2,50 

Fanta Cassis                                                                             € 2,50 

Schweppes Tonic                                                                  € 2,50 

Schweppes Bitter Lemon                                                   € 2,50 

Fuze Tea                                                                                    € 2,75 

Nestea Sparkling, Still of Lemon                                       € 2,50 

Sprite                                                                                         € 2,50 

Rivella                                                                                       € 2,50 

 

Verse jus d’orange klein                                                      €3,25 

Verse jus d’orange groot                                                    € 4,25 

Appelsap                                                                                  € 2,50 

Tomatensap                                                                            € 2,50 

 

Chaudfontaine still of sparkling                                       € 2,50 

Chaudfontaine still of sparkling 0,5 cl                            € 4,50 

Kan water met munt en limoen                                       € 2,50 

 

Melk                                                                                           € 2,50 

Fristi                                                                                           € 2,50 

Chocolademelk                                                                     € 2,50 

 

Voor onze biersoorten, wijn en gedestilleerd hebben 
wij voor u een aparte kaart.

Koffie                                                                                                 € 2,35 
Cappuccino                                                                                     € 2,75 
Espresso                                                                                           € 2,50 
Doppio                                                                                              € 4,75 
Koffie verkeerd                                                                               € 2,75 
Latte Macchiato                                                                             € 3,00 
Havermelk ipv gewone melk meerprijs                                 € 0,35 
Liever cafeinevrij? Geen probleem. 
 
Thee diversen smaken                                                                 € 2,35 
Verse muntthee                                                                             € 2,50 
Verse gemberthee                                                                        € 2,50 
Thee de luxe (kaneel, steranijs en sinaasappel)                   € 2,75 
Chai latte                                                                                          € 2,75 
Warme chocolademelk                                                                € 2,50 
Warme chocolademelk met slagroom                                   € 3,00 
Witte chocolademelk                                                                   € 3,00 
Witte chocolademelk met slagroom                                      € 3,50 
 
Ijskoffie, vanille ijs, espresso, slagroom afgetopt                 € 5,50 
met caramel                                                                                    
Speculoos latte, speculoos likeur, latte macchiato,             € 5,50 
slagroom en speculaaskruiden 
Karamel moccacino, karamel, chocolade, koffie                  € 5,50 
en slagroom en cacao 
                                                                                                             
Speciaal koffie met alcohol: 
Irish coffee, met bruine suiker, whiskey en slagroom        € 6,50 
D.O.M. coffee, met D.O.M. Benedictine                                    € 6,50 
Spanisch coffee, met Licor 43                                                    € 6,50 
Italian coffee, met Amaretto                                                      € 6,50 
French coffee, met Grand Marnier                                           € 6,50 
Grandma’s coffee, met een glaasje advocaat en slagroom   € 6,50 
 
Wilt u gebak bij de koffie? Buiten ons uniek beachclub 
gebakje de BumBum, hebben wij voor u een mooi assortiment 
gebak. Vraag het gerust even aan onze medewerkers. 

koffie / thee

drankjes

Onze keuken is voor de lunch geopend tot 16.00 uur, 

hierna kunt u vragen naar onze dinerkaart! Met grote zorg 

gaan wij om met uw allergie, geloofsovertuiging of 

speciale wens, maakt u ze ons alstublieft kenbaar.

LUNCH 
KAART



Tomatensoep                                                                        € 5,75 

huisgemaakt met rundersoepballetjes 

Franse uiensoep                                                                   € 5,75 

uit eigen keuken 

Dagsoep                                                                                  € 5,75 

vraag onze medewerkers naar de soep van de dag

soep salade

Sandwich italian                                                                   € 8,95 

belegd met parmaham, salami en prosciutto 

Sandwich gerookte zalm                                                  € 9,95 

heerlijke gerookte zalm van v. Bakel met 

limoenmayonaise 

Club Sandwich                                                                      € 10,95 

kipfilet, bacon, rode ui, tomaat, komkommer, 

whisky saus en frietjes

sandwich

Burger geserveerd met frietjes en mayonaise: 
 

Happi beefburger                                                               € 9,50 

ambachtelijke runderburger 150 gram 

Happi duo beefburger                                                      € 12,50 

dubbel lekker ambachtelijk bereid 2 x 150 gram 

op 1 broodje

burgers

Broodje gezond                                                                    € 4,25 

kaas, ham, tomaat, sla, ei en komkommer 

(vegetarisch is geen probleem) 

Broodje geitenkaas                                                             € 4,75 

ambachtelijke geitenkaas, gegrilde groente en 

vijgenmarmalade 

Broodje rundercarpaccio                                                   € 5,25 

gemarineerde tomaat, parmezaansekaas en 

pijnboompitten 

Broodje mozzarella                                                              € 4,25 

met tomaat en verse basilicum 

Brabants worstenbroodje                                                 € 3,50 

Broodje gehaktbal                                                               € 6,25 

rundergehaktbal uit eigen keuken met mosterdsaus

broodje

Tosti, kaas en ham of kip                                                   € 3,95 

Tosti, brie, rode ui en oregano                                         € 4,25 

Tosti, gerookte zalm, kruidenkaas en rode ui              € 5,25 

Panini, hete kip met knoflooksaus                                 € 6,50 

Panini, pittig gehakt met chilisaus                                 € 6,50

tosti / panini

Uitsmijters worden geserveerd met 2 sneetjes brood 
wit of bruin en 3 eieren 

 

Uitsmijter kaas                                                                      € 8,50

Uitsmijter ham                                                                      € 8,50

Uitsmijter kaas en ham                                                      € 9,00

Uitsmijter rosbief                                                                  € 9,50 

 

Boerenomelet                                                                       € 9,50   

met groente en spek (voor de vegetarische 

omelet geen spek maar advocado 

Kroketten op brood                                                            € 7,75   

2 rundvleeskroketten op 2 sneetjes brood wit of bruin

uitsmijter, omelet of snack
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Salade carpaccio                                                                  € 9,75 

gemarineerde tomaat, parmezaansekaas, 

pijnboompitten en truffelmayo 

Salade gerookte zalm                                                         € 10,75 

bosui, gemarineerde tomaat, komkommer 

en limoenmayo 

Salade ossehaaspuntjes                                                    € 12,25 

pijnboompitten, gemarineerde tomaat, rode ui 

en knoflooksaus 

Salade geitenkaas                                                                € 9,75 

walnoten, gepelde witte druiven, honing, gegrilde groente        


