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Ontbijtje (10:15 - 12:00 uur)
Croissant met jam & boter

Sandwich LaParade
Huisgemaakte tonijnsalade met kaas, 
olijven, ui & tomaat

Paddestoelenshoarma
Shoarma van koningsoesterzwammen 
met huisgemaakte knoflooksaus &
Libanees naanbrood

LaParade lunch beefburger
Een black-angusburger op een brioche, 
met sla, tomaat, augurk, kaas & spek,
geserveerd met nacho’s
 - extra: jalapeñopeper

Bagel Caprese
Een bagel met buffelmozzarella, rucola, 
tomaat, pesto & prosciutto

Twee kroketten
Geserveerd met twee sneetjes 
desembrood & mosterd

Turkse tostipunt
Een flinke punt Turks brood 
met ham en/of kaas

Uitsmijter ham en/of kaas
Twee gebakken eieren met ham en/of 
kaas. Geserveerd met desembrood

BROODJES

12:00 - 16:00 uur

SALADES
Salade LaParade
Met veldsla, rucola, pompoen, vijg, 
prosciutto, peer, walnoot, granaatappel & 
een honing-mosterddressing. 

Salade watermeloen
Met veldsla, watermeloen, ui, feta, avocado & 
zonnebloempitten. De citroenvinaigrette 
mag je er zelf op doen

Tonijn-pastasalade
Een huisgemaakte pastasalade met rode ui, 
rucola & zonnebloempitten

14 

14

14

FLAMMKUCHEN
Original
Een flinterdunne deegbodem bedekt
met crême fraîche, spek, ui & geitenkaas

Vegetarisch
Een flinterdunne deegbodem bedekt
met crême fraîche, shoarma van 
koningsoesterzwam, ui & geitenkaas

12

12

LUNCH @beachclublaparade

WWW

@beachclublaparade

beachclublaparade.nl

Zalm wrap
Een frisse wrap met gerookte zalm, 
avocado & huisgemaakte mangochutney

Vega wrap
Een frisse wrap met sinaasappel, avocado, 
rucola & knapperige walnoten

Kipwrap
Een frisse wrap met geroosterde kip, 
pesto, rucola & sinaasappel

10

10

10

WRAPS

Soep van de dag
Geserveerd met twee sneetjes brood &
boter

SOEP
8
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Friet LaParade
Friet met kaassaus, gefrituurde uitjes, 
uitgebakken spekjes, tomaat, jalapeños & 
gefrituurde uienringen

Borrelplank LaParade
Mix van diverse hapjes 
8,5 p.p. - vanaf 2 personen

Bitterballen (8 stuks)

Kaaskroketjes (6 stuks)

Calamaris
Gefrituurde inktvisringetjes

Knoflookgamba’s 
In knoflookolie gemarineerde gamba’s,
geserveerd met een sneetje brood

Mosselen
Gebakken in knoflook, met paprika & 
citroen

Grootmoeders friet

12:00 - 21:30 uur

FLAMMKUCHEN
Original
Een flinterdunne deegbodem bedekt 
met crême fraîche, spek, ui & geitenkaas

Vegetarisch
Een flinterdunne deegbodem bedekt 
met crême fraîche, shoarma van 
koningsoesterzwam, ui & geitenkaas

12

12

BIJ DE BORREL @beachclublaparade

WWW

@beachclublaparade

beachclublaparade.nl

Breekbrood met dips
Met kruidenboter, aioli, tapenade, 
olie & zeezout, 

Olijven

Spicy Tacochips 
Met crême fraîche & guacamole

Watermeloen
3 grote stukken

6,5

5,5
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4,5

OOK LEKKER

AANRADERS

EXTRA’S
Mandje met gesneden 
zuurdesembrood

Mayonaise

Ketchup

4,5

0,5

0,5



VOORGERECHTEN
Vitello Tonnato
Huisgemaakte tonijnmayonaise op
kalfsvlees & kappertjes

Insalate caprese 
Buffelmozzarella met tomaat & basilicum, 
geserveerd met een sneetje brood

Knoflookgamba’s
In knoflookolie gemarineerde gamba’s,
geserveerd met een sneetje brood

Mosselen
Gebakken in knofook, met paprika & 
citroen. geserveerd met een sneetje brood

vanaf 17:00 uur
diner @beachclublaparade

WWW

@beachclublaparade

beachclublaparade.nl

PIZZA’S UIT ONZE STEENOVEN
Pizza Margherita
Met tomatensaus & mozzarella

Prosciutto
Met tomatensaus, mozzarella,
prosciutto & rucola

Gamba’s
Met tomatensaus, mozzarella, 
gamba’s & rucola

Oesterzammen
Met tomatensaus, mozzarella, 
oesterzwammen & rucola

10,5

13,5

14,5

14,5
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10,5

SALADE & SOEP
Salade LaParade
Met veldsla, rucola, pompoen, vijg, 
prosciutto, peer, walnoot, granaatappel & 
een honing-mosterddressing. 

Salade watermeloen
Met veldsla, watermeloen, ui, feta, 
avocado, zonnebloempitten & 
citroenvinaigrette

Tonijn-pastasalade
Een huisgemaakte pastasalade met 
rode ui, rucola & zonnebloempitten

Soep van de dag
Geserveerd met twee sneetjes brood &
boter
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PETITE PARADE (voor de kleintjes)
Kroketje met friet
Met mayonaise of ketchup & appelmoes

Pasta met gehaktballetjes
In tomatensaus, met parmezaanse kaas

Pizza Margherita
Met tomatensaus en mozzarella

8,5

8,5

8



VLEESGERECHTEN
Tournedos met pesto-aardappelpuree
Tournedos met pesto-aardappelpuree, 
rode portsaus & seizoensgroenten

Beefburger LaParade 
Een black-angusburger op een brioche, 
met sla, tomaat, augurk, kaas & spek.
geserveerd met friet en een mailskolf
 - extra: jalapeñopeper

Saté met friet
Drie stokjes kipsaté met satésaus, friet, 
atjar & kroepoek

vanaf 17:00 uur
diner @beachclublaparade

WWW

@beachclublaparade

beachclublaparade.nl

VISGERECHTEN
Parelscouscous met gamba’s
Met geroosterde seizoensgroenten &
een huisgemaakte vadouvanmayonaise 

Pasta gamba’s aglio e olio
Pasta met gamba’s in knoflookolie & 
rode peper

Dorade LaParade
Twee op de huid gebakken doradefilets in 
citroenbotersaus, geserveerd met 
rosevalaardappeltjes & seizoensgroenten

Tonijnsteak
Met gepofte zoete aardappel, crême fraîche, 
zomerse salsa & geroosterde bospeen
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VEGETARISCH
Paddestoelenshoarma
Shoarma van koningsoesterzwammen 
met huisgemaakte knoflooksaus &
Libanees naanbrood.

14 DESSERTS
Tiramisu

Panna Cotta met rood fruit

Pastel de Nata met mokkaijs

8

8

8
NOG IETS EXTRA’S?
Mandje gesneden zuurdesembrood

Grootmoeders friet     
   
Rosevalaardappeltjes    
    
geroosterde seizoensgroenten

Mayonaise

ketchup

4,5

4

4

4

0,5

0,5

4,5
4

5

3

5

Appeltaart 
met slagroom
zonder slagroom

Worteltaart

NIX Peanut butter bar

Pastel de Nata

GEBAK


