
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 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.



SHARE ‘N TASTE

SOUP & BREAD

Laat u verrassen met vier gangen door de koks geselecteerde gerechten. Deze 

gerechten worden geserveerd in het midden op de tafel, zodat u met uw gezelschap 

de hele avond heerlijk ontspannen van alles kunt proeven, 

minimaal 4 personen - 37,00 p.p.

Share ‘n Taste is heerlijk uit te breiden met mooie wijnarrangementen

Diverse huisgemaakte soepen

NIJSTAD SOUP
Pittige mosterdsoep met Drentse droge worst - 5,00

WOLDENER SOUP
Romige tomatensoep met kip en bosui - 5,00

SEASON SOUP
Soep van het seizoen- 5,00

BAKERS CHOICE
Broodplank met boerenbrood. Geserveerd met 
kruidenboter, heksenkaas en tapenade
Small - 5,00 // Regular 9,00

APPETIZERS
Heerlijke voorgerechten met verse ingrediënten geleverd door 

diverse lokale leveranciers

BEEF SALAD
Carpaccio met gemengde salade, Parmezaansnippers, 
zongedroogde tomaatjes, geroosterde pijnboompitten 

Als voorgerecht - 11,00 // als maaltijd - 16,00

COUSCOUS BOWL
Couscous salade met sjalot, knoflook, kikkererwt,
komkommer, tomaat en geitenkaas kroketjes.
Als voorgerecht - 11,00 // als maaltijd - 16,00

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

SEA Gratin
Gegratineerde gamba’s met tomaatjes, knoflook,
ui en kruidenkaas - 11,00

FISH & meat SALAD
Duet van gerookte zalmbonbon en vitello tonato
en gepofte kappertjes.
Als voorgerecht - 11,00 // als maaltijd - 16,00

Allergenenkaart aanwezig
Allergenen a.u.b.doorgeven aan bediening

Allergenenkaart aanwezig
Allergenen a.u.b.doorgeven aan bediening
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VEGGIE

FISH

Vers gemaakte vegetarische hoofdgerechten geserveerd 

met diverse soorten friet en koude groente

Heerlijke vis hoofdgerechten geserveerd 

met diverse soorten friet en koude groente

Al onze hoofdgerechten zijn ook als kindermenu’s te bestellen tot 12 jaar, 1/2 prijs.

Diverse warme groenten zijn mogelijk als bijgerecht à 2,50

VEGGIE BURGER
Burger gemaakt van bospaddestoelen, rodebiet en bonen

Groenten in arabische stijl gemaakt, verse koriander, tomaat,

Met sla, pesto en komkommer - 17,00

fish surprise
Stoofpotje van diverse vissoorten, room, kruiden
en knoflook - 20,00

crusty salmon
Op ceder hout bereide zalmfilet met een
kruidenkorst - 20,00

Okra delicious

knoflook, granaatappelsaus met couscous - 17,00

Filo pastry
Gevulde filodeeg met rijst, erwten, diverse noten, 
geserveerd met tzatzikisaus en salade - 17,00

Al onze hoofdgerechten zijn ook als kindermenu’s te bestellen tot 12 jaar, 1/2 prijs.

Diverse warme groenten zijn mogelijk als bijgerecht à 2,50

MEAT
Diverse heerlijke vlees hoofdgerechten geserveerd

met diverse soorten friet en koude groente

MIXED grill
Sparerib, biefstuk

en broodje mini hamburger - 22,00

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

CHICKEN PIN
Spies met huisgemarineerde kippendij geserveerd met 

satésaus, huisgemaakte atjar en kroepoek - 17,00

PORK TENDERLOIN
Gevulde varkenshaas met pesto, noten

spek, brie en roomsaus - 20,00

Small - 17,00 // Regular - 20,00

beef stew
Stoofpot van rundvlees bereid in bier, wortel

uitjes, knoflook en verse kruiden - 20,00

liver delicacy
Kalfslever met gebakken spek, ui en champignons

Allergenenkaart aanwezig
Allergenen a.u.b.doorgeven aan bediening

Allergenenkaart aanwezig
Allergenen a.u.b.doorgeven aan bediening
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Diverse warme groenten zijn mogelijk als bijgerecht à 2,50

veRrassing 
wild menu

Het menu bestaat uit een

 voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht

29,00KIDSMENU
Al onze hoofdgerechten zijn ook als kindermenu’s te bestellen 

tot 12 jaar, 1/2 prijs.

NICE TO MEET
RIBEYE voor de echte vleesliefhebber.

Small - 22,00 // Regular (350gr.) - 26,00

BEACH BOX
Beach Box met friet, appelmoes, kroket/frikandel of 
kipnuggets - 7,00

KIDS ICE CREAM
Lekker ijsje in een leuke beker - 3,00

BBQ RIBS

Small - 16,00 // Regular - 20,00

BEACH BURGER

Kipschnitzel van verse kipfilet met tuinkruiden,
tomaat en mozzarella. - 18,00

Black Angus beefburger, cheddar, bacon, sla, tomaat,
en BBQ saus. - 18,00

SCHNITZEL NIJSTAD

Allergenenkaart aanwezig
Allergenen a.u.b.doorgeven aan bediening
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BEERS & CIDERS

PILSENERS 0.0 BIEREN

OVERIGE BIEREN

FRIS & FRUITIG CIDER

Wij serveren Heineken op de tap, naast deze

reguliere pilsener bieden wij ook Heineken 0,0%,

Affligem blond en een bier van het moment op de tap, 

vraag gerust een van onze medewerkers.

Heineken pilsener -

Small 25 cl - 2,70 

Regular 35 cl - 3,70 

Large 50 cl - 4,90

Lagutinas IPA - 4,40 

Punt Blond - 4,50

Heineken 0.0% - 2,90 

Amstel Radler 0.0% - 3,20 

Jillz Original 0.0% - 3,20 

Wieckse Witte 0.0% - 3,20 

Jillz Raspberry 0.0% - 3,20

Sol - 3,70

Desperado’s -  ,9  

Wieckse Witte - 3,90 

Liefmans Fruitesse - 4,10 

Amstel radler 2.0% - 3,20

Apple Bandit Classic - 3,60 

Jillz Original - 3,20 

Jillz Raspberry - 3,20

Affligem Blond - 4,20

Affligem Dubbel - 4,50

Affligem Tripel - 4,50

Paulaner Hefe Dunkel - 4,90 

Paulaner Hefe Weissbier - 4,90

Maallust Blond - 4,70

Maallust Tripel - 4,70

Maallust van het seizoen - 4,70

DESSERTS

MONCHOU DREAM
Taartje van monchou met jam van rood fruit, koekkruim 

amarene ijs en slagroom - 8,00 (bolletje ijs + 0,95)

arabic pleasure
Kataïfideeg met ananas, pistachenoten

crème fraîche en siroop - 8,00

MINI MIX
Om mee te doen: een klein ijsje met twee bolletjes 

biologisch vanille-ijs en slagroom - 4,00

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

triple chocolate
Warme brownie met huisgemaakte rolo ijs

chocomousse en slagroom - 8,00

PLEASURE OF THE SEASON
Crème Brûlée met huisgemaakt likeurtje en biologisch 

vanille-ijs en slagroom - 8,00

Allergenenkaart aanwezig
Allergenen a.u.b.doorgeven aan bediening
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WINES

-

* een deel van de opbrengst van deze wijnen, wordt aan Microdonia geschonken. 

Microdonia ondersteunt werkgelegenheid in Macedonië.

Tikves is de grootste wijnproducent van de balkan. Top wijnen 
voor een eerlijke prijs. Een deel van de opbrengst van iedere 

verkochte fles gaat rechtstreeks naar Microdonia, een 
organisatie die als doel heeft werkgelegenheid te scheppen 

door het versterken van microkredieten.

Apatamas Sauvignon Blanc, Chili 
Intense witte wijn met aroma’s als mango, ananas en meloen.

Glas 3,80  // fles 19,00

Wit

Apatamas Chardonnay, Chili
Nuances van witte bloemen, ananas en lichte tinten van eiken.

Glas 3,80 // fles 19,00

Indesio, Pinot Grigio, Italië
Een frisse smaak van citrusvruchten en tropisch fruit 

met een vleugje meloen. 
Glas 4,80 // fles 24,00

Tikves special selection Temjanika, Macedonië
Droge witte wijn met een vleugje zoet en een geur van bloemen 

en citrusvruchten. 
Glas 4,80 // fles 24,00

Tikves Alecandria Cuvee
Blend van Chardonny en Rieslaing, frisse intense aroma van 

banaan, peer, perzik, sinaasappel, citroen en noten.
Glas 5,90 // fles 29,00

Reinhart Nainzer cabinet, Duitsland
Zoete witte wijn met bloemige aroma’s. 

Glas 3,80 // fles 19,00

rood
Apatamas Cabernet Sauvignon, Chili

Donker, robijnrode kleur met intense nuances van 
groene peper, bramen en bessen. 

Glas 3,80 // fles 19,00

Apatamas Merlot, Chili
Intense paarse kleur met kruidige tonen, 

zwarte bessen en rodebessenjam. 
Glas 3,80 // fles 19,00

Tikves Special selection Cabernet franc, Macedonië
De vader van de Cabernet Sauvignon, donker 

van kleur, fruitig van smaak. 
Glas 4,80 // fles 24,00

Tikves Alexandria Cuvee, Macedonië
Blend van Merlot en Cabernet Sauvignon, het 

paradepaardje van deze wijnmaker. 
Glas 5,90 // 29,00

Biologische rode wijn Senorio de Iniesta, Spanje
Toegankelijke wijn met aroma’s 

van rood fruit en kruidige tonen.
Glas 4,25 // 21,50

rosé
Apatamas Shiraz Rose, Chili

Donker kleurige rosé, vol en fruitig met
aantrekkelijke aroma’s van kersen. 

Glas 3,80 // fles 19,00

Mirabueno, Organic blend Rosado, Spanje
Frisse, licht kleurige rosé met geur van vers 

geplukte bessen en aardbeien. 
Glas 3,80 // fles 19,00

Tikves Alexandria Cuvee, Macedonië
Beendroge rosé met lichte zalmkleur, blend van Cabernet 

Sauvignon, Merlot en Pinot Noir. 
Glas 5,90 // fles 29,00
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MOUSSERENDE WIJNEN

Scavi & Ray Hugo 
Een verfrissende combinatie van zoete vlierbloesemsiroop, een vleugje limoen, 

een scheut soda en verse, aromatische muntbladeren. 
Flesje 20cl - 5,50

Jaume Serra Cava Semi Sec 
Fijne bubbels met fruitige aroma’s en zachte smaken van citrus en wit fruit. 

Fles - 27,50

Jaume Serra Cava Brut 
Een aangenaam droge Cava met elegante belletjes. 

Aroma’s van citrusfruit en groene appel.
Flesje 20cl 5,50 // Fles 75cl 27,50

PORT & DESSERT

Maynard’s Port Ruby  
Bruinrood van kleur met aroma’s van zwart fruit en bloemen. Vol in de smaak met een 

kruidige afdronk. Glas - 4,50

Maynard’s Port White 
Frisse, fruitige wijn en is in goede harmonie met hout. 

Aanhoudend frisse afdronk. Glas - 4,50

Maynard’s Port 10y old Tawn
De geur is rijp en complex. Duidelijke aroma’s van noten, honing en vijgen. Volle rijpe 

smaak en zeer zacht. De afdronk is intens en lang. Glas - 5,50

Muscat de Frontignan Château de Peyssonnie, Languedoc, Frankrijk 

De smaak is rond met abrikoos, peer en een zeer mooie, 
 frisse afdronk. Glas - 4,50

Goudgele heldere kleur met een complexe maar verfijnde geur van zacht fruit.

Fruitig en fris met een groengele kleur met gouden reflecties. 

COCKTAILS

Easy Breezy

maakt een heerlijke laag alcoholische 
De verfijnde combinatie van tonic en port

cocktail.

Nijstads Pink Delight
Deze unieke roze cocktail van rum en 
perzik likeur is exclusief hier verkrijgbaar!

cocktails - 8,00
Classic Hendrick
Mogelijk de lekkerste en meest bekende 
gin tonic die er is.

ALCOHOLVRIJE COCKTAILS - 7,00
Apple Nojito
Deze leuke en lekkere draai aan de mojito 
is een prima alcoholvrij alternatief.

Sunset
Als een zonsondergang in je glas.

Blue strand Nijstad
Een alcoholvrije versie van de Blue 
Lagoon, identiek in smaak.

Shark attack
Een mooie blauwe zee van tequila, blue 
curacao en sprite met daarin een 
spannende verrasing.

Espresso Martini
Deze mix van verse espresso, koffie likeur 
en vodka zorgt voor een heerlijk rijke cocktail.

Dark and stormy
Het pikante gember bier combineert 
geweldig met de rijke smaken van donkere 
rum. 

Herfst gloed
De combinatie van gember, amaretto en 
cranberry geeft een verrassend zoete 
herfst smaak.

Cosmopolitain
De mix van citroen, vodka en cranberrysap 
maakt een heerlijke cosmopolitain bekend 
door de sex and the city films.

Blue Lagoon
Prachtige felblauwe cocktail door de 
Blue Curacao, met een genotvolle smaak. 

Mojito
De welbekende mojito met rum wordt hier 
perfect gemaakt als heerlijk terrasdrankje. 

Moscow Mule
Hemelszoet en verfrissende cocktail met 
vodka, de perfecte zomercocktail!

Sex on the Beach
Verrukkelijk fruitig en kleurrijk drankje met 
vodka en Peachtree likeur.

Warm appeltaartje
Deze heerlijke warme cocktail smaakt naar 
een huisgemaakte appeltaart. Met vodka, 
kaneel en is afgetopt met slagroom.
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Jaume Serra Cava Semi Sec 
Fijne bubbels met fruitige aroma’s en zachte smaken van citrus en wit fruit. 

Fles - 27,50

Jaume Serra Cava Brut 
Een aangenaam droge Cava met elegante belletjes. 

Aroma’s van citrusfruit en groene appel.
Flesje 20cl 5,50 // Fles 75cl 27,50

PORT & DESSERT

Maynard’s Port Ruby  
Bruinrood van kleur met aroma’s van zwart fruit en bloemen. Vol in de smaak met een 

kruidige afdronk. Glas - 4,50

Maynard’s Port White 
Frisse, fruitige wijn en is in goede harmonie met hout. 

Aanhoudend frisse afdronk. Glas - 4,50

Maynard’s Port 10y old Tawn
De geur is rijp en complex. Duidelijke aroma’s van noten, honing en vijgen. Volle rijpe 

smaak en zeer zacht. De afdronk is intens en lang. Glas - 5,50

Muscat de Frontignan Château de Peyssonnie, Languedoc, Frankrijk 

De smaak is rond met abrikoos, peer en een zeer mooie, 
 frisse afdronk. Glas - 4,50

Goudgele heldere kleur met een complexe maar verfijnde geur van zacht fruit.

Fruitig en fris met een groengele kleur met gouden reflecties. 

COCKTAILS

Easy Breezy

maakt een heerlijke laag alcoholische 
De verfijnde combinatie van tonic en port

cocktail.

Nijstads Pink Delight
Deze unieke roze cocktail van rum en 
perzik likeur is exclusief hier verkrijgbaar!

cocktails - 8,00
Classic Hendrick
Mogelijk de lekkerste en meest bekende 
gin tonic die er is.

ALCOHOLVRIJE COCKTAILS - 7,00
Apple Nojito
Deze leuke en lekkere draai aan de mojito 
is een prima alcoholvrij alternatief.

Sunset
Als een zonsondergang in je glas.

Blue strand Nijstad
Een alcoholvrije versie van de Blue 
Lagoon, identiek in smaak.

Shark attack
Een mooie blauwe zee van tequila, blue 
curacao en sprite met daarin een 
spannende verrasing.

Espresso Martini
Deze mix van verse espresso, koffie likeur 
en vodka zorgt voor een heerlijk rijke cocktail.

Dark and stormy
Het pikante gember bier combineert 
geweldig met de rijke smaken van donkere 
rum. 

Herfst gloed
De combinatie van gember, amaretto en 
cranberry geeft een verrassend zoete 
herfst smaak.

Cosmopolitain
De mix van citroen, vodka en cranberrysap 
maakt een heerlijke cosmopolitain bekend 
door de sex and the city films.

Blue Lagoon
Prachtige felblauwe cocktail door de 
Blue Curacao, met een genotvolle smaak. 

Mojito
De welbekende mojito met rum wordt hier 
perfect gemaakt als heerlijk terrasdrankje. 

Moscow Mule
Hemelszoet en verfrissende cocktail met 
vodka, de perfecte zomercocktail!

Sex on the Beach
Verrukkelijk fruitig en kleurrijk drankje met 
vodka en Peachtree likeur.

Warm appeltaartje
Deze heerlijke warme cocktail smaakt naar 
een huisgemaakte appeltaart. Met vodka, 
kaneel en is afgetopt met slagroom.



COFFEE

2 neutraal gebrand, voor het branden van 

betekent trouwens “Grote dorst”.

CHOCOMELK SPECIALS
Caribbean Touch - 4,90

CHOCOMELK 
Warme chocomel - 2,60

Chocomelk met Malibu, slagroom en kokos 

Italian Kiss - 4,90
Chocomelk met Amaretto, slagroom en amandelschaafsel

American Dream - 4,50
Chocomelk met caramel, slagroom en marshmallows

French Taste - 4,50
Chocomelk met rode wijn en slagroom

IETS LEKKERS BIJ DE KOFFIE?
Vers ambachtelijk appelgebak - 3,25

Zoete verleiding

Brownie met slagroom en saus - 3,50

Maak uw koffie/thee extra compleet 

Arretjes cake met slagroom en saus - 3,50

Toffee met slagroom en saus - 3,50

Bonbons - 3,95

Vers gemaakte monchoutaart - 3,90

Warme wafel met chocoladesaus en slagroom - 3,90

Taartje van het seizoen - 3,90

Allergenenkaart aanwezig
Allergenen a.u.b.doorgeven aan bediening

 

 

 

Koffie
Koffie - 2,50

Espresso - 2,50

Dubbele espresso - 3,30 

Cappuccino - 2,90

Babyccino - 2,90

Latte Macchiato - 3,30 

Latte Macchiato Speciaal - 3,90 
Keus uit: witte chocolade, amaretto, caramel, 
pumpkin spice, speculoos, vanille, hazelnoot, 
nougat en karamel zeezout siropen 

Cafe Americano - 3,90

Dubbele espresso met heet water

Cafe Mocha - 3,90

Cappuccino met chocomelk

Cafe Brule - 3,90

Koffie met vanille, kaneel, siroop 

en slagroom

KOFFIE SPECIALS
Irish Coffee - 7,00

Koffie met whiskey

French Coffee - 7,00

Koffie met Grand Marnier

Italian Coffee - 7,00

Koffie met Amaretto

Spanish Coffee - 7,00

Koffie met Tia Maria

Nijstad Coffee - 7,00

Koffie met eigen likeur

thee
Thee in diverse smaken - 2,50

Verse muntthee - 3,40

Verse gemberthee - 3,40

Verse zoethoutthee - 3,40

Verse winterthee - 3,90

Met gluhwein, kruidnagel en sinaasappelen

Hot Toddy - 5,50

Thee met wiskey en citroen

Chai Thee - 3,40

Basis van zwarte thee met diverse specerijen

Theepuccino - 3,40

Engelse thee met amaretto siroop en 

Cappuccino schuim
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COLD DRINKS

KOUDE DRANKEN
Coca Cola - 2,60
Regular, zero of light

Fanta - 2,60
Orange of cassis

Sprite - 2,60

Chaudfontaine - 2,60
Blauw of rood

Finley - 2,60
Bitter lemon, tonic of ginger ale

Fuze Ice Tea - 2,60
Sparkling black tea of green tea

Rivella - 2,60 

Dubbel Friss - 2,60

Crystal Clear - 2,60

Jus d’orange - 2,60

Verse jus d’orange - 3,60

Appelsap - 2,60

Red Bull - 3,70

Fristi - 2,70

Chocomel - 2,70

Glas melk of karnemelk - 2,10

Ranja - 1,00

Kan water - 2,50
Met citroen en munt

SMOOTHIES
Sunset smoothie - 4,90

Framboos en aardbei

Blue berry smoothie - 4,90
Bosbessen

Tropical smoothie - 4,90
Aardbei en banaan

Veggie green smoothie - 4,90
Spinazie, broccoli, pastinaak en appel


