
ONTBIJT 09:00 - 12:00 uur

Croissant 4,5
Met jam & boter 

Griekse Yoghurt 7,2
Met vers fruit & granola 

American pancakes 9,9
Met rood fruit, siroop & mascarpone

Chia zaad pudding 7,2
Met fruit, nootjes & kokos

Ontbijtplankje (alleen in het weekend) 16
Combinatie van verschillende ontbijtgerechten, 

jus d’orange of koffie of thee 

LUNCH 12:00 - 16:30 uur

Vraag naar onze lunch special! 11

Focaccia Tonijn 11,5
Huisgemaakte tonijnsalade, tomaat, gesmolten kaas & rucola

Focaccia Spicy chicken 12
Met stukjes pittige kippendij, paprika, 

lente-ui, rucola & Sriracha mayonaise  

Paddenstoelenshoarma 14,5
Met shoarma van oesterzwammen, 

flatbread, tomaat, rode ui & knoflooksaus 

LaParade lunch-burger 15
Rundvleesburger met mesclun, tomaat, 

augurk, cheddar, bacon & saus.

LaParade lunch-vegaburger 14,5
Met mesclun, tofunessa, cheddar, 

zoetzure rode ui, salsa & nacho chips

Wrap jackfruit 10
Met witte kool, zoetzure rode ui, komkommer, 

wasabimayonaise & chili marmelade

Wrap zalm 10
Met mesclun, komkommer, ui, kappertjes & citroenmayonaise

Oosterse taco’s 11
Gevuld met tartaar van zalm, beef of vegetarisch 

Kroketten op meergranenbrood 9
Met mosterd

Tosti 6
Met ham en/of kaas

Zoete aardappelfriet 6,5
Met Parmezaanse kaas & truffelmayonaise

Friet 4,5
Met mayonaise en/of ketchup

BITES & STARTERS 12:00 - 21:30 uur

Borrelplateau LaParade 21
Combinatie van verschillende borrelhapjes & snacks van de 

kaart 

Carpaccio van rund 11,5
Met rucola, Parmezaanse kaas, kappertjes & basilicumolie

Burrata 9,7
Met geroosterde cherrytomaat, tijm, knoflook & verse basilicum

Olijven & Ibericoham 9,5

Cantaloupe met Ibericoham 12
 
Bitterballen 8,5
8 stuks met mosterd 

Calamaris 8,5
Inktvisringetjes met aioli

Iberico rib fingers 9
In ketjapmarinade

Curry kroketjes 6,5
6 stuks met gembermayonaise

Torpedo garnalen 8
8 stuks met chilisaus

Breekbrood 6,5
Met kruidenboter & aioli

Flatbread 10
Met feta, rode ui, spinazieblaadjes, olijven & ras el hanout

Gehaktballetjes 7
6 stuks in Italiaanse tomatensaus

Nacho chips 9,5
Met creme fraiche, tomatensalsa, cheddar, 

jalapeno peper & guacamole

Pimientos de padrón 6
Milde groene pepers met grof zeezout

Portugese gamba’s piri piri 11
In knoflookolie & chilipepers

Bruschetta Pico de Gallo 9,5
Met tomaat, rode peper & koriander

Red & Orange Zalm sashimi  11,5
Met Gochujang mayonaise & crispy wasabi noten

Ceviche Noordzee 13,5
Met witvis, gemarineerd in de originele ‘Leche de Tigre’

Oosterse taco’s 11
Gevuld met tartaar van zalm, beef of vegetarisch 

Friet 4,5
Met mayonaise en/of ketchup

Zoete aardappelfriet 6,5
Met Parmezaanse kaas & truffelmayonaise

SOEPEN
Tom kha kai  / Tom kha kung 8
Met stukjes kip (kai) of garnalen (kung), kokos, sereh & knoflook

Vraag naar onze soep van de week 7

SALADES 

Salade LaParade 14,5 
Met drie soorten bieten, gefrituurde knoflook, blauwe kaas & 

een dressing van sinaasappel & thijm

 

Ceasar salade 14,5
Met Romeinse sla, ei, ansjovis dressing, croutons, 

gepaneerde kipstukjes, bacon & parmezaan

Falafel bowl 14,5
Met falafelballetjes, groene salade, paprika, cherry tomaten, 

komkommer, feta & hummus

PIZZA’S UIT ONZE STEENOVEN 

Pizza Margherita 11,5 
Met tomatensaus & mozzarella 

Pizza Parmaham 15,5
Met tomatensaus, Parmaham, parmezaan & rucola

Pizza Gamba 15,5 
Met tomatensaus, gamba’s, ui & rucola

Pizza Veggie 14
Met tomatensaus, paprika, champignons & rucola

DINER vanaf 17:00 uur

Chef’s special 21,5
Wisselende specials van onze keuken.

Kijk op onze krijtborden of vraag aan de bediening

Diamanthaas 22,5  
Met rode wijnsaus, groenten & Roseval aardappelen

Wisselende vis 22,5
Met Pico de Gallo, groenten & Roseval aardappelen

LaParade Burger 19
Rundvleesburger met mesclun, tomaat, augurk, cheddar, 

bacon, huisgemaakte burgersaus & friet

LaParade Vegaburger 19
Vegetarische burger met mesclun, tofunessa, tomaat, 

komkommer, cheddar, zoetzure rode ui & friet

Kip noodles 18,5
Met in witte miso gemarineerde kip en Oosterse groenten

Tempé noodles 18,5
Met in ‘Latino-Thai-paste’ gemarineerde tempé 

en Oosterse groenten

Met gamba’s ipv Tempé +1

Vegetarische chili 19
Met bonen, knoflook, tomaten, champignons, ui met topping 

van totopos, avocado & verse koriander

VOOR DE KIDS (tot 12 jaar)

Fusilli met rode saus & gehaktballetjes 11,5
Met limonade & waterijs

Kipvingers met friet 11,5
Met appelmoes, limonade & waterijs

DESSERT

Ice crêpes LaParade 9,5
Gevuld met vanille ijs en chocolade-topping

Chocolademousse 8,5
Van pure chocolade, koffie-zeezout-crumble & meringue

Panna cotta 8,5
Van banaan, framboos & hazelnoot

GEBAK
Appeltaart 4,3 

Appeltaart met slagroom 4,7 

NIX Peanut butter bar 3,2 

Bananenbrood 4,3 

Wortel-Walnootcake 5 

Wisselende taart v.a. 4,3

@BEACHCLUBLAPARADE

to share

alle pizza’s ook 

glutenvrij mogelijk

Vegetarisch Vegan Glutenvrij


