
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,
babyshowers 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 vanalles kunt proeven - 

39,50 p.p. (alleen per gehele tafel te bestellen - minimaal 4 personen)

Soup & bread
Diverse huisgemaakte soepen

Nijstad soup
Pittige mosterdsoep met 
uitgebakken spekjes - 5,5

Woldener soup
Tomatensoep met kip en bosui - 5,5

veggie soup 
Heldere bospaddenstoelensoep met taugé - 5,5

bakers choice
Broodplank met boeren wit- en bruinbrood. 
Geserveerd met kruidenboter, pesto en aïoli - 7,5

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

Share ‘n taste
Share ‘n Taste 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 
en truffelmayonaise.
Als voorgerecht - 12 // als maaltijd - 17

Pork Delicious
Langzaam gegaard buikspek in piri piri kruiden, 
gekleurde bospeen, zoete paprika en ui. - 11

Nacho’s 
Met gehakt, paprika, ui, crème fraîche, chilisaus en
cheddar kaas (kan ook als vega) - 7,5 

veggie salad
Avocado, gemengde sla, noten, vijgen, dadels en
mangodressing. 
Als voorgerecht - 11 // als maaltijd - 16

Smoked Salmon Salad
Lauwwarme huisgerookte zalm met gemengde sla,
rode ui, kappertjes en dillemayonaise 
Als voorgerecht - 11 // als maaltijd - 16

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 hummus - 18 

Noodle pesto
Noodles met tomaat, mozzarella, pestosaus en
kaas - 18

Chili sin carne
Kidneybonen, vegan gehakt, maïs, bruine bonen,
tomaten, paprika, ui en tortilla chips - 18

fish surprise
Gebakken heilbotfilet met 
saffraansaus - 20

Classic salmon
Op cederhout bereide zalmfilet met 
mosterdsaus - 20

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 Ribeye van bizon en kangaroo biefstuk met pepersaus en 
kruidenboter - 26 p.p.

STEAK
Malse Bavet steak geserveerd met pepersaus 250gram - 26

chicken pin
Spies met kippendij geserveerd met satésaus, atjar en kroepoek - 18

Pork tenderloin
Varkenshaas gevuld met roomkaas, salami, ui en pestosaus - 20

beef stew
Stoofpot van rundvlees bereid in bier, wortel, uitjes, knoflook en verse kruiden - 20



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

Delicious chicken
Gebakken kippenlevertjes met 
champignons, spek en ui - 20

BBQ RIbs
Spareribs geserveerd met knoflook- 
en chilisaus.
Small - 16 // Regular - 20

Kids menu

Kleintje kipsate
Kipsate met friet en appelmoes - 9

Kleintje spareribs
Spareribs met friet en appelmoes - 9

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

Beach burger
Black angus beefburger, cheddar, bacon, 
sla, gebakken ui en BBQ saus - 17

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

Schnitzel Nijstad
Kipschnitzel met tomaat, mozzarella en 
tuinkruiden - 19



Desserts

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

Monchou dream
Huisgemaakte monchou met jam, rood fruit,
koekkruim, frambozen meringue ijs en 
slagroom- 8

Healthy dessert
Huisgemaakte hangop met verse ananas,
fruit en yoghurt ijs met bosvruchten - 8

Triple chocolate
Warme brownie met toffifee roomijs, slagroom,
en likeurtje - 8

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

Bueno Pleasure 
Luchtige mousse met chocoladesaus, 
slagroom en hazelnootijs - 8

likeurproeverij
Koffie, thee of cappuccino met 3 
huisgemaakte likeuren - 8

Guilty Pleasure for 2
Diverse zoetigheden, lekker voor bij
de koffie - 10



BEERS & CIDERS
Wij serveren Heineken van de tap, naast deze reguliere pilsner bieden wij 

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

Vraag gerust een van onze medewerkers.

Heineken van de tap

Klein 2,9

Medium 3,9

Groot 5,5

Speciaal bieren van de tap

Birra Moretti  3,9

Affligem Blond 4,8

Bier van het moment 4,8

Texels Skuumkoppe 4,7

Heineken 0.0% 3,1

Speciaal bieren op de fles

Desperados 4,7

Duvel 4,9

Affligem Dubbel 4,8

Affligem Tripel 4,8

Karmeliet Tripel 4,9

Paulaner Heffe Weizen 4,9

Nijstatter 4,5

Blond, Tripel of Weizen

Jopen Adriaan Wit 4,5

Jopen Ongelovige Thomas 4,9

Quadrupel

Jopen Mooie Nel IPA 4,9

Fruit & Fris

Apple Bandit 3,3

Radler 2% 3,3

Mort Subite Kriek Lambic 4,3

Alcoholvrije Bieren

Affligem Blond 0.0% 3,5

Heineken 0.0% van de tap 3,1

Radler 0.0% 3,3

Brand Weizen 0.0% 3,6

Brand IPA 3,8

Desperados 0.0% 3,9



Cocktails

Classic Hendrick
Heerlijk fris met komkommer,
limoen en peper

Nijstad Pink Delight
Deze unieke roze cocktail van rum 
met perzik likeur

Pumpkin Pie Mimosa
Sinaasappel, pumpkin spice siroop, 
speculaas kruiden, Prosecco, 
slagroom en kaneel

Hooghoudt dirty Jenever
Sweet spiced Genever, 
Ginger Ale en munt

Mojito
Rum, suiker, munt, limoen en 
Chaudfontaine rood

Amaretto Sour
Amaretto en limoensap

Sex on the Beach
Peachtree, rum, mangosap, 
sinaasappel en cranberrysap

Monkey Old Fashioned
Whiskey en kaneel

Surprise - Surprise

Virgin on the Beach
Cranberrysap, sinaasappelsap, 
grenadine en mangosap

Apple Mojito
Munt, limoen, appelsap en 
Chaudfontaine rood

Hooghoudt Zero Zero
Gember, citroen en bitterlemon

Virgin Pumpkin Spice Mimosa
Sinaasappelsap, pumpkin spice siroop,
speculaas kruiden, alcoholvrije Prosecco,
slagroom en kaneel

Spice Ginger
Munt, sinaasappel en Ginger Ale

Pineapple Ginger Sparkler
Ginger Ale, ananassap, gember,
basilicum en sinaasappel

cocktails 8 Alcohol vrije cocktails 7



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 2,5
Espresso 2,5
Dubbele espresso 3,6
Cappuccino 2,9
Chai Latte 3,4
Latte Macchiato 3,3
Latte Macchiato Speciaal 3,9
Smaken: witte chocolade, caramel,
pumpkin spice, speculoos, appeltaart, 
pindakaas-honing of kaneel

thee
Thee in diverse smaken 2,5
Verse muntthee 3,4
Verse gemberthee 3,4
Winter thee 4,9
Glühwein, sinaasappel, kaneel,
steranijs en kruidnagel

Rozemarijn/Maple spice tea 3,4
Maple spice, jasmijn thee, 
sinasappel en rozemarijn

Salted Caramel tea 3,4
Gezouten karamel, zwarte thee, 
kaneel, sinaasappel en karamelblokjes

Orochai thee 4,9
Licor 43 Orochata, zwarte thee, 
gember, kaneel, steranijs en 
bruine suiker

Hot Orange Licor 43 tea 4,9
Gember, sinaasappel, Licor 43 en 
rozemarijn

Iets lekkers bij de koffie
Huisgemaakte monchoutaart 3,9
Vers ambachtelijk appelgebak 3,5*
Taartje van het seizoen 3,5*
*Met slagroom + 0,6
Zie ook onze zoete verleiding



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

warm drinks

Warme choco specials
Bounty Chocolate 5,5
Malibu, Bounty, Kokos en slagroom

Mars Chocolate 5,5
Caramel crème likeur, Mars, 
caramelsaus en slagroom

Nuts Chocolate 5,5
Frangelico, Nuts, chocoladesaus en
slagroom

43 Reasons to Enjoy 5,5
Likeur 43 en slagroom

White Hot Chocolate 4,9

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

Bombardino 4,9
Advocaat, Brandy, slagroom en
cacao

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

Koude dranken 2,7
Coca Cola (regular of zero)
Fanta (orange of cassis)
Chaudfontaine (rood of blauw)
Finley (Bitterlemon, Ginger Ale of Tonic)
Fuze Tea (sparkling of green)
Rivella 
Dubbelfrisss 
Appelsap 

Red Bull 3,7
Fristi/Chocomel 2,7
Melk/Karnemelk 2,1
Ranja 1,5
Karaf water met Munt & Citroen 2,5

Zoete verleiding
Guilty Pleasure for 2 10
Verschillende zoete lekkernijen om 
te delen

Cinnamon Roll 3,5
Arretjes Cake 3,5



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!


