
lunchen 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.



Samen heerlijk lunchen en genieten van Strand Nijstad,

laat u door onze koks verrassen met diverse heerlijke gerechtjes. 

Vanaf 2 personen - 11,00 p.p.

Onze sharing lunches zijn alleen per volledige tafel te bestellen.

* De sharing lunch kan afwijken van de bovenstaande foto’s

Allergenen a.u.b. doorgeven aan de bediening



Heerlijk belegde broodjes met verse ingrediënten.

Keus uit boerenbruin/wit of flaguette wit.

Broodje pulled chicken, jalapeño, augurk,

gemengde sla en BBQ-saus - 9,00

Broodje gezond met ham, kaas, gekookt ei, 

komkommer, cashewnoten en kerriemayonaise - 8,00

Broodje belegd met carpaccio, diverse slasoorten, 

pijnboompitten, komkommer, zongedroogde tomaat, 

Broodje brie met walnoot en honing - 8,00

Broodje warme rollade met gebakken 

champignons, spek en ui geserveerd 

met satésaus - 9,00

Broodje met gerookte zalm en roomkaas - 9,00

Kids

Kids tosti - 3,50

Broodje ham/ kaas/ jam of hagelslag - 3,00

Broodje kroket of frikandel - 4,00

Speciaal voor de kinderen 

Allergenen a.u.b. doorgeven aan de bediening

Sharing lunch & bread

Bread

SPICY CHICKEN

SUNNY BEEF

TASTY PORK

VITAL

VEGGIE

ZALM



Heerlijke tosti’s opgebouwd uit drie 

lagen brood, geserveerd met curry.

Heerlijke huisgemaakte soepen.

Wordt geserveerd met brood en boter.

Met ham en/of kaas - 5,00 Mosterdsoep met uitgebakken spekjes - 5,00

Met roomkaas, rucola, 

pijnboompitten en zongedroogde tomaat - 7,00

Romige tomatensoep met kip en bosui - 5,00

Met roomkaas, bacon, ham, 

tuinkruiden en een gebakken ei - 8,00

Groentesoep met veganistische balletjes - 5,00

Met pulled chicken, jalapeño, augurk

en BBQ-saus - 8,00

Allergenen a.u.b. doorgeven aan de bediening

NIJSTAD SOUPTOSTI CLASSIC

TOSTI VEGGIE

TOSTI DREAM

TOSTI NIJSTAD SPECIAL

WOLDENER SOUP

Veggie soup

SOUPTOSTI’S



ROUND THE CLOCKVEGGIE FOLD

UITSMIJTER NIJSTAD SPECIALCHICKEN FOLD

CARPACCIO FOLD UITSMIJTER CLASSIC

LUNCH SPECIALS

TOSTI’S, SOUP & LUNCH SPECIALS

Flatbread gevuld met gemengde sla, geitenkaas, 

walnoot en honing - 9,00

Twee bourgondische rundvlees of vegetarische kroketten 

met brood - 8,00 of friet - 9,00

Flatbread met huisgemaakte chicken nuggets

gemengde sla en BBQ-saus - 9,00

Drie plakken brood, vier eieren, ham, spek, ui, 

champignons en gesmolten kaas - 11,00

Flatbread met carpaccio, diverse sla soorten, 

pijnboompitten, komkommer, gedroogde tomaat, 

 Keuze uit ham, kaas en/of spek - 9,00

Allergenen a.u.b. doorgeven aan de bediening



VEGGIE BURGER

SCHNITZEL NIJSTAD

BEACH BURGER

FISH & CHIPS

CHICKEN PIN

FRESH SALADS

LUNCH PLATES

BEEF SALAD

Diverse plates geserveerd met 

friet en rauwkost.

Huisgemaakte burger van vegan gehakt 

met verse kruiden en tomatensalsa - 16,00

Varkensschnitzel met champignonroomsaus - 16,00

Black Angus beefburger op brood met cheddar, bacon, 

sla, tomaat en Amsterdamse uiensaus - 16,00

Goed gekruide kabeljauwkibbeling 

met remouladesaus - 16,00

Huisgemarineerde kippendij geserveerd met satésaus, 

atjar en wasabikroepoek - 16,00

Goedgevulde salades met heerlijke verse 

ingrediënten. Onze maaltijdsalades 

worden geserveerd met brood.

Carpaccio met gemengde salade, Parmezaansnippers, 

zongedroogde tomaatjes, geroosterde pijnboompitten en 

Chicken salad

GRAIN bowl

Gerookte kipfilet met kerriemayonaise, appel

truffelmayonaise - 15,00

ananas, mandarijn en noten - 15,00

Grain salade met sjalot, knoflook, paprika,

komkommer, tomaat en mozzarellasticks - 15,00

Allergenen a.u.b. doorgeven aan de bediening



BORRELKAART

LUNCH PLATES, SALADS & BORRELKAART

BORRELPLANK NIJSTAD

Bakers choice

HOLLANDSE KAASPLANK

WO

bij de borrel

RST- & VLEESPLANK

VEGA PLANK

NACHO’S

WARM KOUD

Bourgondische bitterballen

HUISGEMAAKTE KIPNUGGETS

MIXED BITES

Brood met kruidenboter, tomatensalsa, aioli,

kaassoorten, worstsoorten, yakitori, pulled chicken

 en warme hapjes. Vanaf 2 personen - 11,00 p.p.

Met pulled chicken, kaas en tomatensalsa - 7,50

Rundvlees of vegetarisch, met mosterd, 8 st - 7,50

Met chilisaus, 8 st - 7,50

Keuze uit vlees of vegetarisch, 10 st - 8,50

Nacho’s met tomaat en kaas, brood met 

kruidenboter, tomatensalsa, aioli, noten, olijven, 

en vega warme hapjes. Vanaf 2 personen - 11,00 p.p.

Met kruidenboter, aioli en tomatensalsa

voor 2 personen - 7,50

Vaasje gemengde nootjes - 2,50

Bakje gemarineerde olijven - 2,50

Met diverse kaassoorten, noten, crackers en 

preiselberenjam - 11,00

Offies dreuge worst - 11,00

Met diverse worstsoorten o.a. de befaamde 

Allergenen a.u.b. doorgeven aan de bediening



COFFEE

 

 

 

Koffie

Espresso - 2,50

Dubbele espresso - 3,30 

Cappuccino - 2,90

Latte Macchiato - 3,30 

Latte Macchiato Speciaal - 3,90

Cool Cappuccino - 4,95

Cool Cappuccino met Red Velvet Baileys - 7,00

 Keuze 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

Met citroen en citroenmelisse

Keuze uit citroen of sinaasappel

KOFFIE SPECIALS

thee
Thee in diverse smaken - 2,50

Verse muntthee - 3,40

Verse gemberthee - 3,40

Verse citroenthee - 3,40

Verse aardbei - muntthee - 3,40

Verse zoethoutthee - 3,40

 

+ slagroom - 0,50

+ slagroom - 0,50

Chocomelk
Warme chocomel - 2,60

 
Iets lekkers bij de koffie
Vers ambachtelijk appelgebak - 3,40

Vers gemaakte monchoutaart - 3,90

Taartje van het seizoen - 3,40
Zoete verleiding
Maak van uw koffie/thee extra compleet

Caramel shortbread  - 3,50

Chocoladetruffels  - 3,50

Macarons - 3,50



BEERS & CIDERS
Wij serveren Heineken op de tap, naast deze

reguliere pilsener bieden wij ook Heineken 0,0%,

vraag gerust een van onze medewerkers.

0.0 BIEREN

CIDER/Fruitbieren

Heineken 0.0% - 2,90 

Amstel Radler 0.0% - 3,20 

Jillz Original 0.0% - 3,20 

Wieckse Witte 0.0% - 3,20 

Jillz Original - 3,20 

PILSENERS v.d. tap

OVERIGE BIEREN

FRIS & FRUITIG

Heineken pilsener 

Small 25 cl - 2,70 

Fluitje 22 cl - 2,20 

Regular 35 cl - 3,70 

Large 50 cl - 4,90

Bier van het moment - 4,90

Affligem Blond - 4,90

Sol - 3,70

Desperado’s -  4,90  

Wieckse Witte - 3,90 

Paulaner Hefe Weissbier - 4,90

Maallust Blond - 4,70

Maallust Tripel - 4,70

Glutenvrij bier - 4,50

Nijstads keuze - 4,90

COLD DRINKS
KOUDE DRANKEN

S

Verse Sappen

MOOTHIES

Coca Cola (regular of zero),  
Fanta (orange of cassis), Sprite, Rivella - 2,60

Chaudfontaine - 2,60
Still of Sparkling

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

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

Dubbel Friss, Crystal Clear - 2,60

Appelsap - 2,60

Verse jus d’orange - 3,60

Appel, peer en framboos - 3,95

Wortel en gember - 3,95

Red Bull - 3,70

Fristi of Chocomel - 2,70

Glas melk of karnemelk - 2,10

Ranja - 1,00

Kan water - 2,50
Met citroen en munt

Keuze uit verschillende smaken - 4,90

Aardbei en banaan

Ananas en mango

Framboos en mango

Bosbessen en mango

BEERS, CIDERS & COLD DRINKS


