
 

 SPAGHETTI BOLOGNESE
 tomaten - gehaktsaus * geraspte kaas * 7.50

 KROKANTE KIPBITES
 appelmoes * kleine salade * frites * 8.50

 KROKET, FRIKANDEL, HAMBURGER, SPARERIB
 appelmoes * kleine salade * frites * 8.00
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CLUB NAUTIQUE 

BROOKLYN BAR&GRILL
NACHT VAN DE NACHT 2018

OESTERS 
Voor de liefhebbers hebben 

wij verse oesters uit Zeeland!
“ indien voorradig “

Zeeuwse platte * 000 * per stuk * 2.75
Oosterschelde creuses * No. 2 * per stuk * 3.00

Proeverij van 3 creuses en 3 platte * 17.50

SOUP OF ALL SEASONS
wekelijks wisselende soep afgestemd 
op het seizoen * 5.75

VAN DORP’S BLIJE GEIT 
lauwwarme zachte geitenkaas 
gegrilde pompoen * mesclun salade
amandelen * 11.75

IBERICO  
Spaanse Iberico ham * gemarineerde vijgen  
rucola * zongedroogde tomaatjes
pijnboompitten * blauwe kaas 12.75

PROEVERIJ 
sashimi tonijn * diverse gekookte schelpen  
pittige garnalen * makreel 
Holtkamp garnalen bitterbal * wakame
boerenland brood * citroenmayonaise
sojasaus * 18.50
“ samenstelling kan wisselen “ 

CONFIT DE CANARD
langzaam gegaarde eendebout * zoete ui
gekaramelliseerde zuurkool * rood lof
granaatappel * walnoot * 12.75

SALADE NAUTIQUE
gebakken gamba’s * gerookte zalm 
gegrilde tonijn * blad salade * bosui 
gestoofde venkel * rozemarijn tomaatjes
ceasar dressing 14.50

SERVED FROM 17:30 

TO START

SPECIALS

CHECK OUR BLACKBOARDS OR ASK YOUR WAITER

MAIN DISHES

 CHICKEN FATTEH BOWL 
 Mediterraans gekruide kippendij
 Libanese rijst * Pita * tomaten-mint salade
 komkommer yoghurtsaus * 16.95

 CLUB BURGER XL  
 200 gram Australian beef * brioche bol
 Cheddar * sla * tomaat augurk * bacon
 frites * 17.95

 RAVIOLI BOSPADDENSTOELEN EN TRUFFEL
 gegrilde pompoen * pecorino-roomsaus
 pijnboompitjes * 18.50 

 ZEETONG 400 GRAM
 “ puur “ met zeezout * gesmolten roomboter  
 citroen * remouladesaus * salade * 34.50

 SATÉ VAN THAIS GEMARINEERDE KIPPENDIJFILET 
 kokos * gebakken uitjes * cassave kroepoek
 rijst of frites * 18.95

 GEBAKKEN KABELJAUWHAAS
 brandade * kruim van groene kruiden
 en mosterdzaad
 jus van schaaldieren * 20.50

 PARELHOENFILET SUPREME
 gegrild * compote van rabarber * frites
 truffelmayonaise * 18.50

BROOD MET SMEERSELS

PROVENÇAALSE KRUIDENBOTER * 5.50

SPAANSE AIOLI * 5.50

BEIDE SMEERSELS * 6.50

 STOOF VAN HOLLANDSE HAZENBOUT  
 cranberries *kastanje paddenstoelen
 Opperdoezer kriel * spruitjes
 jus van peperkoek 
 en donker wit bier * 19.95

 TOURNEDOS VAN MRIJ RUND
 stamppot gekaramelliseerde zuurkool
 port jus * 21.50

 FALAFEL BURGER XL VAN CHICKPEA’S 
 verse falafel burger * brioche bol * Cheddar
 sla * tomaat mint - komkommersaus
 frites * 17.95

 HOME MADE CLASSIC RIBS
 gemarineerde spareribs * knoflook
 hot en sweet chili * coleslaw * frites * 18.95

 RISOTTO TOPINAMBUR
 bospaddenstoelen * salie
 Parmezaanse kaas * 18.50
 

 FRITES
 mayonaise * zeezout * 3.50
 
 GEKOOKTE RIJST
 zilvervlies * 3.75

 CAESAR SALADE 
 Romana sla * cherry tomaatjes * gekookt ei 
 croutons * caesar dressing * 3.75

SIDE DISHES

KIDS

 CHEESECAKE ZWARTE BESSEN
 boerenyoghurtijs * slagroom * 8.50

 
 WARME STROOPWAFEL
 vanille room * apfelstrudelijs *slagroom * 8.50

 CREME BRULEE 
 warme Amarena kersen * slagroom * 8.50

 KINDERIJSBEKER 
 vanille ijs * slagroom * 3.95

 KAASPLANK VAN L’AMUSE 
 rondje europa * 4 landen * vijgenbrood * 11.50

 HOLTKAMP PATISSERIE 
 kijk in onze taart vitrine * 4.75

DESSERTS

Onze keuken werkt met verse, daar waar mogelijk biologische en duurzame, lokale producten. 
Indien een product niet aan onze kwaliteitseisen voldoet of niet meer voorradig is, behoudt Club Nautique zich het recht om hier een vervangend 
product voor aan te bieden. Heeft u vragen over onze gerechten met betrekking tot allergenen, vraag het onze bediening. 
Tijdens drukke dagen kunnen er wachttijden ontstaan. Wij proberen deze zoveel mogelijk te beperken en hopen op uw begrip.
Van 16:00 tot 17:30 serveren wij alleen bites van onze Drinks & Bites kaart. Alle vermelde prijzen zijn in Euro’s.

CLUB NAUTIQUE INFO
Club Nautique is een strandpaviljoen aan het prachtige strand van Zandvoort. Al meer dan 30 jaar bieden wij a la carte eten op het strand en 

staan wij bekend om onze topkwaliteit, aansprekende menukaart en ontspannen sfeer. Ons paviljoen heeft een mediterrane uitstraling en is het 
gehele jaar geopend.

Er is bij ons veel mogelijk: Van private dining in onze Herenkamer en trouwen met je voeten in het zand tot bedrijfspresentaties, events en 
feesten tot 200 personen in onze recent vernieuwde grote zaal.

BBQ, buffetten en diners kunnen wij in overleg naar wens verzorgen.
Voor informatie kunt u mailen naar : info@clubnautique.nl

Of kijk op onze nieuwe website : www.clubnautique.nl


