
PLATE MENU’S

Spelregels

DRIVE-INN MENUKAART

Schnitzel Nijstad  - 14,50
Schnitzel geserveerd met champignonsaus. 

Kidsbox  - 7,00
Leuke box gevuld met patat, frikandel of kipnuggets, mayonaise. appelmoes en een geweldig leuke verrassing!

Verse Soep
Tomatensoep  - 4,50
Tomatensoep met kip.

Mosterdsoep Nijstad  - 4,50
Met gebakken spekjes.

flaquette broodjes
Carpaccio  - 7,50
Met sla, truffelmayo, zongedroogde tomaat,
olijven, pijnboompitten en Parmezaanse kaas.

Pulled chicken  - 7,50
Met sla, augurk, tomaat, jalapeño en bbq saus.

Veggie - 7,50
Met brie, noten, honing en sla.

Tevens kunt u diverse soorten speciaalbier, wijn of 
drinken in blik bestellen. 

Beach burger Nijstad - 13,50
Black Angus burger op brood met Cheddar kaas,
bacon, sla, tomaat en BBQ saus.

Chicken pin  - 14,50
Kippendij geserveerd met satésaus.

Spareribs  - 14,50
Volgens eigen recept met knoflook- en chilisaus.

Fish & chips  - 14,50
Geserveerd met remouladesaus.

• Drive-inn is alleen geschikt voor personenauto’s en kleine busjes
• Bij het gebruik van de Drive-inn is het bestellen van een gerecht verplicht
• Volg de rijrichting op de spandoeken, blijf ten alle tijden in de auto, rij tussen de 
   afzetlinten en rij voorzichtig. Betaal per pin bij loket 1, rij door de passage naar 
   loket 2  en neem daar uw bestelling in ontvangst
• Neem de gerechten mee naar huis om ze daar te consumeren. 

We hanteren de regels van het RIVM, bedankt voor uw bezoek en blijf gezond!

Vegetarische Grain Bowl - 14,50
Granensalade met sjalot, knoflook, komkommer, 
tomaat en mozzarella sticks.

Al deze plates worden geserveerd met 
aardappel wedges, mayonaise en rauwkost.

Allergenen a.u.b. doorgeven aan de bediening

Onze soepen worden geserveerd 
met brood en kruidenboter.

Ontdek onze unieke drive-inn en geniet van het mooiste plekje van Hoogeveen! Volg 
onze éénmalige route via de passage, vervolg de route over het strand en geniet 

even later thuis van onze heerlijke gerechten! 
Geopend op donderdag t/m zondag van 17.00 tot 21.00 uur.


