
DINEREN AAN HET STRAND

Paviljoen Nijstad is een eigentijds 
restaurant aan het strand van 
Hoogeveen. 

Hier kunt u het hele jaar genieten aan 
het water. Strand Nijstad is een unieke 
plek waar niks moet maar alles mag. Dus 
relax en krijg direct een vakantiegevoel. 
Onze menukaart biedt een uitgebreide 
variatie aan van gerechten.

Heeft u een allergie? Meld het bij de bediening, wij houden hier dan rekening mee. Wij gaan zorgvuldig 

om met uw voedselallergie/voedselintolerantie. In onze keuken werken wij met diverse allergenen 

bevattende producten. Wij kunnen daarom kruisbesmetting  van sommige allergenen niet voorkomen.

Vegetarisch, vlees of vis. We gebruiken 
veel ingrediënten van diverse lokale
leveranciers en we streven ernaar om 
zoveel mogelijk biologische producten
te gebruiken. Naast eten, drinken en 
genieten kunt u ook bij ons terecht voor 
bruiloften, feestavonden, vergaderingen 
en nog veel meer. Vraag gerust naar de 
mogelijkheden.



Laat je verrassen met vier gangen door de koks geselecteerde gerechten. 

Deze gerechten worden geserveerd in het midden op de tafel, zodat je met je 

gezelschap de hele avond kunt ontspannen en van al het lekkers kunt proeven - 

40 p.p. (alleen per gehele tafel te bestellen - minimaal 4 personen)

Soup & bread
Diverse huisgemaakte soepen

Nijstad soup
Pittige mosterdsoep met 
uitgebakken spekjes - 6

Woldener soup
Tomatensoep met kip en bosui - 6

veggie soup 
Heldere groentesoep - 6

bakers choice
Broodplank met boeren wit- en bruinbrood 
geserveerd met kruidenboter, harissa en aïoli - 8,5

Allergie? Geef het door aan de bediening. Allergenen kaart aanwezig. 

Sharing Diner
Onze sharing diner is heerlijk uit te breiden met mooie wijnarrangementen



Allergie? Geef het door aan de bediening. Allergenen kaart aanwezig. 

BEEF SALAD
Carpaccio met gemengde sla, Parmezaanse kaas,
zongedroogde tomaten, geroosterde pijnboompitten, 
olijven, komkommer en truffelmayonaise
Als voorgerecht - 12 // als maaltijd - 17

Melon Dream
Schwarzwälder Schinken met 
gemarineerde meloen - 11

Nacho’s 
met pulled pork, ui, BBQ saus en cheddar (kan ook als 
vega) - 8,5 

veggie salad
Salade van pure piepers, zoete aardappel, witte kool, 
paprika, courgette en rucola
Als voorgerecht - 11 // als maaltijd - 17

Smoked Salmon Salad
Gerookte zalm met gemengde sla, rode ui en 
mosterd-dille dressing 
Als voorgerecht - 11 // als maaltijd - 17

Appetizers
Heerlijke voorgerechten met verse ingrediënten geleverd door 

diverse lokale leveranciers



Veggie
Vers gemaakte vegetarische hoofdgerechten geserveerd met friet 

en koude groenten

Fish
Heerlijke hoofdgerechten met vis geserveerd met friet 

en koude groenten

Veggie burger
Burger gemaakt van vegan gehakt met verse kruiden, 
gemengde sla, tomaat en een pulled jack spread - 19 

Veggie Grain
Granenschotel met vegetarische saté - 19

Vega Empanada’s
Met crispy bloemkool en mais - 19

fish surprise
Kabeljauw in tempurabeslag geserveerd 
met remouladesaus - 21

Classic salmon
Op cederhout bereide zalmfilet met 
mosterdsaus - 21

Allergie? Geef het door aan de bediening. Allergenen kaart aanwezig. 



Meat
Diverse heerlijke vlees hoofdgerechten geserveerd met friet 

en koude groenten

Allergie? Geef het door aan de bediening. Allergenen kaart aanwezig. 

Exotic duo for 2 
Malse biefstuk van struisvogel en kangoeroe geserveerd met kruidenboter en 
pepersaus - 26 p.p.

STEAK
Malse Bavet steak geserveerd met pepersaus 250 gram - 26

chicken pin
Spies van kippendij geserveerd met 
satésaus, atjar en kroepoek - 19

Pork tenderloin
Varkenshaas gevuld met champignons, 
spek, ui en brie geserveerd met 
champignonroomsaus  - 21

beef stew
Stoofpot van rundvlees bereid in bier, 
wortel, uitjes, knoflook en
verse kruiden - 21



Allergie? Geef het door aan de bediening. Allergenen kaart aanwezig. 

Kids menu
Kleintje kipsate
Kipsate met friet en appelmoes - 9

Kleintje Spareribs
Spareribs met friet en appelmoes - 9

Kleintje Fish & Chips
Fish & Chips met friet en appelmoes - 9

Beachbox 
Beachbox met friet, appelmoes, 
kroket, frikandel of kipnuggets - 8

Delicious Pork
Langzaam gegaard buikspek met 
BBQ-saus – 21

BBQ Ribs
Spareribs geserveerd met knoflook en 
chilisaus
Small – 19 // Regular - 23

Beach burger
Black Angus Beefburger, cheddar, bacon, 
sla, gebakken ui en BBQ saus - 19

Onze burgerbroodjes zijn gemaakt van 
granen van Drentse bodem. Gemalen en 
gebakken in Drenthe. 

Schnitzel Nijstad
Varkensschnitzel met champignon-
roomsaus - 19

Healthy burger
Ijsbergsla gevuld met Black Angus 
Beefburger en pittige PN saus - 19



IJSkaart

Allergie? Geef het door aan de bediening. Allergenen kaart aanwezig. 

Monchou dream
Huisgemaakte monchou met jam van 
rood fruit, koekkruim, frambozen meringue, 
vanille ijs en slagroom- 9

Healthy Yoghurt
Huisgemaakte luchtige yoghurt met vers fruit, 
ijs en slagroom - 9

chocolate Fantasy
Met chocolate chip cookie en 
triple chocolate ijs - 9

mini mix
Om mee te doen. Een klein ijsje met een bol
aardbeien en vanille ijs met slagroom - 4

Fruit Pleasure
Vers fruit met 3 bollen ijs en slagroom - 9

likeurproeverij
Koffie, thee of cappuccino met 3 
likeuren - 9

Kids Coupe
Marshmallow ijs met slagroom – 4



BEERS & CIDERS
Wij serveren Heineken van de tap. Naast deze reguliere pilsner bieden wij 

ook Heineken 0%, Affligem Blond en diverse andere soorten van de tap.

Vraag gerust een van onze medewerkers.

Alcoholvrije Bieren

Affligem Blond 0.0% 3,5

Heineken 0.0% van de tap 2,9

Radler 0.0% 3,3

Brand Weizen 0.0% 3,6

Brand IPA 3,8

Desperados 0.0% 3,9

Heineken van de tap

Klein 2,9

Medium 3,9

Groot 5,5

Speciaal bieren van de tap

Birra Moretti  2,9

Affligem Blond 4,8

Bier van het moment v.a. 4,5

Texels Skuumkoppe 4,8

Heineken 0.0% 2,9

Speciaal bieren op de fles

Affligem Belgisch Wit 4,9

Affligem Dubbel 4,8

Affligem Tripel 4,9

Karmeliet Tripel 5

Hapkin 4,3

Paulaner Heffe Weizen 4,9

Nijstatter Blond 4,9

Nijstatter Weizen 4,2

Nijstatter Trippel 5

Fruit & Fris

Apple Bandit 3,5

Radler 2% 3,8

Mort Subite Kriek Lambic 3,9



Cocktails

cocktails
Gin-Tonic 8,5
Wisselend. Vraag bediening voor 
meer informatie

Pink Gin-Tonic 8,5
Roze gin met vruchten en tonic

Nijstad Pink Delight 8
Onze signature cocktail van rum met 
Peachtree

Mojito 8
Rum, suiker, munt, limoen en 
Chaudfontaine rood

Strawberry Mojito 8,5
Rum, aardbeien, rietsuiker, munt, 
limoen en Chaudfontaine rood

Flügel Mojito 9,5
Rum, Flügel, rietsuiker, munt, 
limoen en Chaudfontaine rood

Split 43 8
Likeur 43, sinaasappelsap en room

Hoogoudt Dirty Genever 8
Sweet spiced genever, 
ginger ale en munt

Sex on the Beach 8,5
Peachtree, rum, mangosap,
sinaasappelsap en cranberrysap

Long Island Iced Tea 8,5
Gin, tequila, vodka, rum, triple sec, 
citroensap en cola

Blue Lagoon 8
Lekkere zoete cocktail met 
Blue Curacao en vodka

Blue Lagoon to Share 15,5
Cocktail XXL. Blue Curacao en vodka

Alcohol vrije cocktails
Virgin on the Beach 7
Cranberrysap, sinaasappelsap,
mangosap en grenadine

Apple Nojito 7
Munt, limoen, appelsap en 
Chaudfontaine rood

Hooghoudt Zero Zero 7
Gember, citroen en bitter lemon

Citroen Basilicum Sprizter 7
Citroensiroop, citroen, basilicum en 
Chaudfontaine rood

Gingerbeer Mango Mocktail 7
Gingerbeer, mangosap, munt en
sinaasappelsap

Cranberry Ginger ale Mocktail 7
Sinaasappel- en cranberrysap, ginger ale,
verse rozemarijn en granaatappelpitjes



Coffee
Wij serveren een unieke koffie soort onder het merk Kalahari. Dit is een 

mooi, biologisch en fairtrade koffiemerk. Deze koffie is als enige koffiemerk 
CO2 neutraal gebrand. Voor het branden van deze koffie worden de pitten 
van olijven gebruikt. De naam Kalahari betekent trouwens “Grote dorst”.

Allergie? Geef het door aan de bediening. Allergenen kaart aanwezig. 

Koffie
Koffie 2,6
Espresso 2,6
Dubbele espresso 4,2
Flat White 4,5
Cappuccino 2,9
Chai Latte 3,4
Latte Macchiato 3,4
Latte Macchiato Speciaal 3,9
Smaken: witte chocolade, caramel, 
hazelnoot, vanille of stroopwafel

Met sojamelk +0,3

thee
Thee in diverse smaken 2,6
Verse muntthee 3,4
Verse gemberthee 3,4
Verse citroenthee 3,4
Verse vruchtenthee 3,4
Mixed berries tea 3,4
Tropical tea 3,4

Iets lekkers bij de koffie
Huisgemaakte monchoutaart 4,3
Vers ambachtelijk appelgebak 3,7*
Taartje van het seizoen 3,7*
*Met slagroom + 0,6

Overig
French/Irish/Italian/Spanish/ 7,5
Nijstad Coffee
Grand Marnier, Whiskey, Amaretto,
Tia Maria of huisgemaakte likeur

Earth & Fire 5,5
Chocoladesiroop, Kahlua, Baileys, 
Amaretto, koffie en slagroom

Zoete verleiding
White chocolate chip cookie 2,9
Met slagroom +0,6

Double chocolate chip cookie 2,9
Met slagroom +0,6

Watermeloen pizza  3,2
Verfrissende snack met 
watermeloen en yoghurt

Koude dranken
Coca Cola (regular of zero) 2,8
Fanta (orange of cassis)
Sprite 
Chaudfontaine (rood of blauw)
Finley (Bitter lemon, Ginger Ale of Tonic)
Fuze Tea (sparkling of green)  
DubbelFrisss 
Appelsap

Verse Jus d ’Orange  4,2
Red Bull 3,9
Fristi/Chocomel 2,8
Melk/Karnemelk 2,4
Ranja 1,5
Karaf water met Munt & Citroen 2,6

IJSKoffie
Iced latte 4,1
Smaken: caramel, witte choco, 
hazelnoot, mango of salted caramel



Ontdek en geniet
Op elke tafel vindt u een standaard waar onze wijnwijzer aan hangt. 

Hoe vind je de wijn waar je vandaag zin in hebt? Onze wijnwijzer 
helpt je daarbij, ontdek je favoriet binnen 6 wijnsoorten!

Doe een wijnproeverij!

Fris en fruitig, zacht en licht of toch vol en
krachtig? Proef ze gewoon alle drie!
Ga op ontdekkingsreis door onze wijnwijzer.
Kies drie wijnen en stel je eigen miniproeverij 
samen!


