Whisky’s/Cognacs

Frisdranken
Pepsi Cola 0,2 ltr
Pepsi Cola Max 0,2 ltr
Seven Up 0,2 ltr
Sisi Orange 0,2 ltr
Royal Club Cassis 0,2 ltr
Lipton Ice Tea / Ice Tea Green 0,2 ltr
Royal Club Tonic 0,2 ltr
Royal Club Bitterlemon 0,2 ltr
Royal Club Ginger Ale 0,2 ltr
Royal Club Appelsap 0,2 ltr
Royal Club Tomatensap 0,2 ltr
Royal Club Jus d’orange 0,2 ltr
Verse Jus / Grote Verse jus
Sourcy blauw/rood 0,2 ltr
Sourcy blauw/rood 0,75 ltr
Fristi/Chocomel 0,2 ltr
Rivella Original 0,2 ltr
Rivella Cranberry 0,2 ltr
Apfelschorle 0,2 ltr
Dubbelfriss 0,2 ltr

2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
3,70 / 5,90
2,70
5,20
2,90
3,00
3,00
3,00
2,90

Warme Dranken
Koffie
Cappuccino/Grote Cappuccino
Espresso/Dubbele Espresso
Koffie verkeerd / Latte Macchiato
Dilmah thee
Verse munt thee
Warme chocomel (nutricia)
Slagroom
Appelgebak
Chocolate cheesecake (home made)
Lemon cheesecake (home made)
Warme chocomel met rum
Irish coffee (Jameson)
Spanish coffee (Tia Maria)
Italian coffee (Amaretto)
French coffee (Cointreau)
D.O.M. coffee (D.O.M. Benedictine)

2,60
2,80/4,90
2,60/3,80
2,90
2,40
3,00
3,00
0,60
2,90
5,20
5,20
6,60
6,60
6,60
6,60
6,60
6,60

Wijnen
Montemar Chardonnay wit (glas/fles)
Montemar Rosado rose (glas/fles)
Montemar Tempranillo rood (glas/fles)
Vina Falernia Sauvignon Blanc (glas/fles)

3,90/21,50
3,90/21,50
3,90/21,50
5,50/28,50

Casa Bianca Prosecco
Di Lenardo Vineyards Pinot Grigio (fles)
Monte Del Fra Valpolocella rood (fles)
Olivier Sumeire Vin de Pays le rose (fles)

28,50
32,50
32,50
28,50

Port (glas)
Martini bianco (glas)

3,50
3,50

Johnnie Walker Red Label
Glenfiddich
Jameson
Calvados
Pierre Ferrand
Remy Martin ***

4,90
4,90
4,90
4,90
4,90
4,90

Likeuren
Amaretto
Baileys
D.O.M. Benedictine
Cointreau
Drambuie
Grand Marnier Rouge
Tia Maria
Sambucca

4,90
4,90
4,90
4,90
4,90
4,90
4,90
4,90

Gedistilleerd
Bessenjenever
Bacardi Bianco
Campari
Gin
Jonge jenever
Oude jenever
Jagermeister
Tequila
Vodka
Vieux

3,00
4,90
3,90
4,90
3,20
3,30
3,90
4,90
4,90
3,00

Bieren
Heineken
Heineken groot
Amstel Radler/Radler 0,0
Palm
Wieckse witte
Wieckse rose
Affligem blond/dubbel/triple
Duvel
Sol
Desperados
Heineken 0.0
Jillz

3,00
5,60
3,90
3,90
4,50
3,90
4,30
4,30
4,70
4,70
3,00
4,00

Cocktails
Sicillian Lemon Bitter - Wodka/Lemon € 9,50
Golden Ginger Ale - Bacardi Bianco/Mint € 9,50
Botanical Tonic Water - Hendricks Gin/Komkommer € 9,50

Salades geserveerd met brood: vanaf 12:00
Klassieke Nicoise Salade – tonijn met zilveruitjes, rode ui, kappertjes, croutons,
zwarte olijven, gekookt eitje en een kruidendressing € 14,20
Geitenkaas Salade - geitenkaas uit de oven met zongedroogde tomaatjes, walnoten,
rucola en een honing mosterd dressing € 15,20
Cajun Salade – pittige kip met champignons, rode ui, cherrytomaatjes, komkommer,
croutons en een ceaser dressing € 14,20
Caprese Salade – mozarella met tomaat, verse spinazie, zwarte olijven,
gemengde sla en een balsamico dressing € 14,00

Tapas: vanaf 12:00
Ad van Geloven Bitterballen met mosterd 8 st. € 6,00
Calamari met brood en aioli 8 st. € 5,70
Loempia’s met chilisaus 8 st. € 5,70
Kaasstengels met chilisaus/mosterd 8 st. € 8,50
Gamba’s gebakken in de knoflook met brood 8 st. € 7,90
Krokante kippenvleugels met chilisaus 8 st. € 6,50
Feta & Olijven € 4,90
Breekbrood met aioli & tapanade € 6,90
Tapas Plank - nacho chips, krokante kippenvleugels, ambachtelijk brood, huisgemaakte aioli,
verse bleekselderij & cherrytomaatjes, gefrituurde pijlinktvis ringen (Calamari),
Jamón serrano en Noorse zalm € 21,50
Nachos uit de oven met jalapenos pepers, salsa & cheddarkaas € 7,50

Welkom bij Strandpaviljoen Flamengo’s
Wij vinden het belangrijk dat iedereen kan genieten bij ons op het Paviljoen.
Honden zijn bij ons dus
toegestaan, wel vragen wij de honden binnen in het restaurant aan te lijnen.
Voor op het terras vragen wij
uw hond in zicht te houden en niet op de kussens te laten plaatsnemen.
Drinkbakken en water staan bij ons op het terras. Deze kunt U zelf
vullen, mocht de waterbak leeg zijn, meldt dit dan eventjes.
Wij verkopen geen kraanwater. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Wij zijn voorstander van NIX18, niet roken en niet drinken onder de 18. Bij twijfel van leeftijd bij
bestellen alcohol, vraagt ons personeel naar een geldig ID. Wij verkopen tevens geen sigaretten.
Het paviljoen beschikt over videobewaking, voor uw en onze eigen veiligheid.
Betalen met creditcard is mogelijk,
hier wordt 5% commissie voor gerekend bovenop het bestaande bedrag.
Voor feesten, partijen en BBQ’s kunt U ook bij ons terecht.
Via www.flamengos-kijkduin.nl leest U hier
alles over.
Vergeet ons niet te liken en te volgen op Facebook en Instagram.
Met vriendelijke groet,
Team Flamengo’s

Ontbijt: van 9:00 tot 11:00
Yoghurt bowl – Griekse yoghurt met granola, divers fruit en honing € 5,80
Flamengo’s onbijtje - croissant met boter & jam, roerei met spek, verse jus d’orange
en een bosbessen muffin € 10,50
Croissant met jam & boter € 3,80
Americain pancakes – 2 warme pancakes met boter, hazelnootpasta en jam € 7,20
Noten yoghurt bowl - Griekse yoghurt met studentenhaver en honing € 6,20

Rijkelijk belegde vloerbroodjes wit / bruin: vanaf 11:00 - 16:30
Geitenkaas – met bietencréme, rucola, walnoten en honing € 8,90
Kalfskroketten – 2 kalfskroketten met grove mosterd op dik gesneden casino € 8,50
Cajun Kip – pittige kip met champignons, ui, rucola en chilisaus € 7,50
Serranoham – Spaanse ham met rode ui, parmazaanse kaas,
cherry tomaat en truffelmayonaise € 9,50
Tonijn – huisgemaakte tonijn salade met zilveruitjes, kappertjes,
rode ui, tomaat en gemengde sla € 8,50
Clubsandwich Flamengo’s – kaas van boerderij ‘t Geertje , uitgebakken spek, tomaat, komkommer,
sla, gekookt ei, rode ui, nachos en truffel mayonaise € 8,00
Zalm – gerookte zalm met rode ui, komkommer, kappertjes, gemengde sla, lente ui
en citroenmayonaise € 8,50

Tosti op dik gesneden casino wit / bruin: 11:00 tot 16:30
Hollandse tosti - met gegrilde achterham ham en kaas van boerderij ‘t Geertje € 4,60
American Tunamelt - tonijn met gesmolten cheddar kaas en jalapenos peper € 6,00

Uitsmijters & Pannenkoeken 11:00 tot 16:30
Naturel € 7,20
rs
ijte
Spek € 8,00
m
s
Uit
Boerenkaas € 8,00
Boerenkaas & Spek € 8,50

ken

oe
Naturel € 7,00
enk
n
Spek € 7,90
Pan
Boerenkaas € 7,90
Boerenkaas & Spek € 8,50

Frites & zachte broodjes: 11:00 tot 16:30
Frites € 3,50
Frites & Ad van Geloven kroket € 7,00
Frites & frikandel € 7,00
Broodje Ad van Geloven kroket / kaaskroket € 4,50/4,00
Broodje hamburger / vega hamburger 3,80/4,00
Broodje frikandel / frikandel speciaal 3,80/4,00

Voorgerechten: vanaf 17:00
Bretonse vissoep – rijkelijk gevuld met fruit de mer en geserveerd met vloerbrood € 6,00
Pikante courgette komkommer soep - met zalm, chili vlokken en vloerbrood € 6,20
Tapas Plank - nacho chips, krokante kippenvleugels, ambachtelijk brood, huisgemaakte aioli,
verse bleekselderij & cherrytomaatjes, gepaneerde inktvis ringen (calamaris),
jamón serrano en Noorse zalm € 21,50
Tartaartje van Zalm - met komkommer, rode ui, kappertjes, wasabi mayonaise
en heerlijk vloerbrood € 9,50

Hoofdgerechten: vanaf 17:00 geserveerd met frites & salade
Kipsaté - gemarineerd volgens Javaans recept met atjar, gebakken uitjes,
kroepoek en rimboe satesaus € 14,80
Big Pepper Burger - uit eigen keuken met wasabi mayonaise,
gesmolten cheddar op rustieke witte bol € 17,80
Spareribs – zoet gemarineerde rib van de grill met verse aiolie en gebakken uitjes € 17,80
Gegrilde Dry Aged Picanha 180 gr - met pikante argentijnse chimichurri € 21,50
Gebakken zalmfilet – in de roomboter op de huid gebakken zalmfilet met een witte wijnsaus € 17,20
Calamari - gefrituurde pijlinktvis met een romige aioli € 14,20
Tonijn steak burger – gegrilde tonijn steak op rustieke bol met salsa & luxe sla € 17,50
Dagverse kibbeling van kabeljauw met aioli (indien voorradig) € 16,20

Kindermenu’s met een raket ijsje toe: vanaf 17:00 (tot 14 jaar)
Sparerib – halve rib met frites, mayonaise en appelmoes € 9,40
Frikandel – geserveerd met frites, mayonaise en appelmoes € 8,40
Loempia’s – 5 mini loempia’s met frites, mayonaise en appelmoes € 8,40

Pasta Linguine: vanaf 17:00
Pasta Zalm - met verse spinazie, knoflook en rode peper € 14,90
Pasta Scampi - met pittige roomsaus, knoflook en rucola € 14,90
Pasta Vongole - met kokkeltjes, ansjovis, knoflook en peterselie € 15,50 (indien voorradig)

Pizza: vanaf 17:00
Serrano - tomatensaus, rucola, Parmazaanse kaas € 14,50
Tonno - tomatensaus, tonijn, rode ui, kaas, zwarte olijven, ansjovis € 13,50
Pizza van de week (vraag ons personeel) € weekprijs

Dessert: vanaf 12:00
Dame Blanche – romig vanille ijs met slagroom en chocoladesaus €6,90
Huisgemaakte Lemon Cheesecake – bodem van bastogne koek, geserveerd met yoghurt frambozen ijs
en slagroom € 8,40
Moelleux au Chocolate – warm chocolade taartje geserveerd met sorbet mango ijs en slagroom € 7,50
Coupe Flamengo – romige vanille ijs met bastogne kruim, slagroom en rood fruit € 8,40

