GLUTENVRIJE
LUNCHKAART
Paviljoen Nijstad is een eigentijds
restaurant aan het strand van
Hoogeveen.
Hier kunt u het hele jaar genieten aan
het water. Strand Nijstad streeft het Blue
Zone principe na, waarbij langer leven,
gelukkig zijn en een gezondere levensstijl
de basis 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. 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, babyshowers
en nog veel meer, vraag gerust naar de
mogelijkheden.

BREAD
Heerlijk belegde broodjes met verse ingrediënten.
Alle gerechten worden bereid met glutenvrij brood,
u heeft de keuze uit wit en bruin brood

SPICY CHICKEN
Broodje pulled chicken, jalapeño, ui,
augurk en sla - 9,00

SUNNY BEEF
Broodje belegd met carpaccio, diverse slasoorten,
pijnboompitten, komkommer, gedroogde tomaat,
Parmezaanse kaas en truffelmayonaise - 9,00

TASTY PORK
Broodje warme beenham met gebakken champignons,
spek en uien - 9,00

VITAL
Broodje gezond met kaas, ham, sla, komkommer,
tomaat, gekookt ei en mosterdsaus - 8,00

VEGGIE
Broodje warme brie met walnoot en honing - 8,00

ZALM
Broodje met gerookte zalm en roomkaas - 9,00

Allergenenkaart aanwezig

TOSTI’S
TOSTI CLASSIC
Met ham en/of kaas - 5,00

TOSTI VEGGIE
Met gedroogde tomaat, rucola, pijnboompitten
en roomkaas - 7,00

TOSTI DREAM
Met roomkaas, bacon, ham, tuinkruiden
en een gebakken ei - 8,00

TOSTI NIJSTAD
Met pulled chicken, jalapeño, augurk en rucola - 8,00

FRESH SALADS
Goed gevulde salades met heerlijke, verse ingrediënten.
Onze maaltijdsalades worden geserveerd met glutenvrij brood.

BEEF SALAD

FISH SALAD

Carpaccio met gemengde salade,
Parmezaansnippers, zongedroogde
tomaatjes, pijnboompitten
en truffelmayonaise - 14,00

Gerookte zalmtartaar met gemengde
salade, kappertjes, rode ui, augurk en
een zoetzuur van komkommer en
paprika - 14,00

Allergenenkaart aanwezig

BORRELKAART
NACHO’S
Met pulled chicken, ui, kaas en tomatensalsa - 6,00

CHICKEN WINGS
à la likeur 43, 8 st - 6,00

BROODPLANK
Met kruidenboter, aioli en tomatensalsa - 4,00

HOLLANDSE KAASPLANK
Diverse kaassoorten, noten en preiselberenjam - 9,00

WORST- & VLEESPLANK
Diverse worstsoorten en vleeswaren o.a. de befaamde
offies dreuge worst - 9,00

BIJ DE BORREL
Gemengde noten - 3,50
Gemarineerde olijven en gedroogde tomaat - 3,50

Allergenenkaart aanwezig

GLUTENVRIJE
menuKAART

APPETIZERS
Heerlijke voorgerechten met verse ingrediënten
geleverd door diverse lokale leveranciers

BEEF SALAD
Carpaccio met gemengde salade, Parmezaansnippers,
zongedroogde tomaatjes, geroosterde pijnboompitten
en truffelmayonaise.
Als voorgerecht - 11,00 // als maaltijd - 16,00

FISH SALAD
Gerookte zalmtartaar met gemengde salade, kappertjes,
ui, augurk en een zoetzuur van komkommer en paprika
afgetopt met dille mayonaise.
Als voorgerecht - 11,00 // als maaltijd - 16,00

GOAT SALAD
Diverse slasoorten met geitenkaas, geroosterde
walnoten, gegrilde paprika, ingelegde komkommer en
frambozendressing.
Als voorgerecht - 11,00 // als maaltijd - 16,00

MELON DREAM
Serranoham met heerlijke galia en cantaloupe
meloen, gemarineerd in rode port, munt en
preiselberenjam - 9,00

SEA STICK
Gambaspies met cherrytomaatjes, salade
en knoflooksaus - 11,00

Allergenenkaart aanwezig

SOUP & BREAD
GROENTENBOUILLON
Heerlijke bouillon getrokken van groenten - 5,00

BROODPLANK
Met glutenvrij brood, kruidenboter, aioli
en tomatensalsa - 5,00

FISH
Heerlijke vishoofdgerechten geserveerd met friet en salade.

CRUSTY SALMON
In de oven gegaarde zalmfilet ingesmeerd met
roomkaas en krokante pistachenoten - 20,00

CODFISH SURPRISE
In folie bereide kabeljauw papilotte met witte wijn,
citroen en verse kruiden - 20,00

Allergenenkaart aanwezig

MEAT
Heerlijke vleeshoofdgerechten geserveerd met friet en salade.

MIXED PIN
Spies met biefstuk, varkenshaas, kippendij, spek en
paprika geserveerd met kruidenboter - 22,00

STEAK
Malse bavet steak geserveerd met rode wijnsaus - 24,00

PORK TENDERLOIN
Gegrilde varkenshaasmedaillons met gebakken
champignons, spek en uien.
Small 15,00 // regular 19,00

Allergenenkaart aanwezig

DESSERTS
PLEASURE OF THE SEASON
Crème Brûlée met boswandeling en biologisch
vanille-ijs en slagroom - 8,00

MINI MIX
Om mee te doen: een klein ijsje met biologische bolletjes
vanille- en aardbeienijs met slagroom - 4,00

FRUIT EXPLOSION
Drie bolletjes sorbetijs met vers fruit en slagroom - 8,00

CHOCO FANTASY
Biologisch karamel-ijs met karamelsaus en slagroom - 8,00

Allergenenkaart aanwezig

