
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 verassen 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 van alles kunt proeven - 

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

Soup & bread
Diverse huisgemaakte soepen

Woldener soup
Romige tomatensoep met kip en bosui - 5.5

Nijstad soup
Pittige mosterdsoep met 
uitgebakken spekjes - 5.5

veggie soup 
Heldere champignonsoep met prei, 
taugé en bosui - 5.5

bakers choice
Broodplank met boeren wit en bruinbrood. Geserveerd 
met kruidenboter, tomatensalsa en aioli - 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 - 11 // als maaltijd - 16

Ceasar salad
Romeinse sla met gerookte kip, bacon, ei, 
Parmezaanse kaas en croutons.
Als voorgerecht - 11 // als maaltijd - 16

Melon dream
Serranoham met meloen en frambozendressing.
Als voorgerecht - 11 

vega salad
Avocado carpaccio met geitenkaas, gemengde sla, 
walnoten, granaatappel en limoendressing.  
Als voorgerecht - 11 // als maaltijd - 16

Smoked Salmon
Gerookte zalm met gemengde sla, rode ui, tomaat en 
dille mayonaise.
Als voorgerecht - 11 // als maaltijd - 16

Appetizers
Heerlijke voorgerechten met verse ingrediënten geleverd door 

diverse lokale leveranciers



Veggie
Vers gemaakte vegetarische hoofdgerechten geserveerd met 

diverse soorten friet en koude groenten

Fish
Heerlijke hoofdgerechten met vis geserveerd met diverse soorten 

friet en koude groenten

Huisgemaakte veggie burger
Burger gemaakt van vegan gehakt met verse kruiden 
en tomatensalsa - 18 

Pasta nijstad
Noodles met knapperige roerbakgroente, kaas saus, 
rucola en Parmezaanse kaas - 18

Vegan Kapsalon
Zoete aardappelfriet met vegan kebab, sla, tomaat,
ui, vegan cheddar kaas en knoflooksaus  - 18

fish surprise
Kabeljauw in tempura beslag met zeewiersalade en 
remouladesaus - 20

crusty salmon
Op cederhout bereide zalmfilet met roomkaas - 20

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

Meat
Diverse heerlijke vlees hoofdgerechten geserveerd met diverse 

soorten friet en koude groenten

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

mixed grill for 2 
Spareribs, ossenhaas en gemarineerde kipsate - 24 p.p.

STEAK
Malse ossenhaas 250gr met Bourgondische jus - 26

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

Pork tenderloin
Varkenshaas gevuld met pesto, brie, ui, tomaat, 
serranoham en roomsaus - 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. 

Noodle Teriyaki
Noodles met ossenhaaspuntjes, roerbak groente, taugé, 
rucola en teriyaki saus - 20

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

Double burger
2 Hamburgers op brood met cheddar, bacon, sla, augurk en 
PN saus - 17

Schnitzel
Schnitzel met gebakken spek, champignons en uien - 19

Kids menu

Kleintje Kibbeling
Kabeljauwkibbeling met friet en appelmoes - 9

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

Desserts

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

Guilty Pleasure for 2
Diverse lekkernijen. Laat u verrassen! - 10

Monchou dream
Huisgemaakte monchou, citroen meringue,
ijs en slagroom - 8

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

Vanille crème brûlée
Met strawberry cheesecake ijs,
slagroom en kletskoppen - 8

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

Banana split Royal 
Banaan met vanille ijs, chocolade-
saus en slagroom - 8

Fruit pleasure
Sorbet met 3 bollen ijs, vers fruit en 
slagroom - 8
(zie foto)



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   2.80
Medium   3.80
Groot   5.00

Speciaal bieren
Birra Moretti   3,75
Amstel Bright   4,25
Desperado’s   4,45
Affligem Blond v/d tap   4,75 
Affligem Dubbel   4,75
Affligem Trippel  4,75
Affligem Belgisch Wit   4,75
Lagunitas IPA   4,25
Texelse Skuumkoppe   4,25
Oedipus Mannen Liefde   4,75
Paulaner Hefe Weizen 0.5cl   4,75
Diverse bieren op de tap.
Vraag naar onze soorten vanaf  4,00

Fruit & Fris
Apple Bandit   3,25
Radler 2%   3,20
Liefmans Fruitesse   4,20

0.0 Bieren
Affligem Blond 0%  3,50
Heineken 0% v/d tap  3,10
Radler 0%  3,20
Brand Weizen 0%  3,50
Brand IPA 0% 3,70
Desperados 0%  3,50

Cocktails

Nijstad Pink Delight
Unieke roze cocktail van rum & 
perzik likeur

Gin-Tonic
Vraag de bediening naar de 
verschillende opties

Pink Gin-Tonic
Heerlijke fruitig roze Gin geserveerd 
met verse rode vruchten

Blue Kontiki
Fris zoete en zomerse cocktail met 
rum, Midori, Blue Curaçao en 
ananassap

Sex on the Beach
Heerlijk om bij weg te kwijlen. Met 
Peachtree, rum, mango- en 
cranberry sap

Long Island Iced Tea
Niets zo verraderlijk als de Long 
Island Iced Tea! Gin, Triple Sec, 
Vodka, Tequila, Rum, cola en citroen

Limoncello Spritz
Een heerlijke friszure cocktail met 
prosecco & Limoncello

Mojito
De welbekende mojito met rum 
wordt bij ons perfect gemaakt als 
heerlijk terrasdrankje

Surprise Surprise
Vraag de bediening naar de 
wisselende cocktail special

Cocktails - 8.00

Virgin on the beach
Heerlijk zoet, met grenadine, mango- en 
sinaasappelsap

Apple Nojito
Deze leuke en lekkere draai aan de 
mojito is een prima alcoholvrij 
alternatief

Herbal Garden Tonic
Heerlijk verfrissende Gin-Tonic met 
komkommer 
& munt

Grove & Indian Tonic
Een frisse tonic met citrus in de boven 
toon. Geserveerd met sinaasappel, 
citroen en gember

Virgin Mimosa
Een cocktail met alcoholvrije bubbels. 
Heerlijk verfrissend dankzij de 
sinaasappelsap

Spicy Ginger Ale Cocktail
Heerlijk distillaat van o.a. pimentkorrels, 
kardemom en grapefruit, afgetopt met 
Ginger Ale 

Alcohol vrije Cocktails - 7.00



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”.

Koffie
Koffie - 2.5

Espresso - 2.5

Dubbele espresso - 3.5

Cappuccino - 2.9

Latte Macchiato - 3.3

Latte Macchiato Speciaal - 3.9
Keuze uit: witte chocolade, stroopwafel, 
caramel, vanille, hazelnoot of honing

Cafe Americano - 3.9
Dubbele espresso met heet water

Cafe Mocca - 3.9
Cappuccino met chocolademelk

Koffie specials
Irish Coffee - 7
Koffie met whiskey

French Coffee - 7
Koffie met Grand Marnier

Italian Coffee - 7
Koffie met Amaretto

Spanish Coffee - 7
Koffie met Tia Maria

Thee
Thee in diverse smaken - 2.5

Verse muntthee - 3.4

Verse gemberthee - 3.4

Verse komkommerthee - 3.4

Verse vruchtenthee - 3.4

Verse citroentijmthee - 3.4

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

Zoete verleiding
American Dream - 3.5
Diverse Amerikaanse zoetigheden

Kids muffin - 3.5
Om zelf te versieren

Iets lekkers bij de koffie
Huisgemaakt monchoutaart - 3.9

Verse ambachtelijk appelgebak - 3.5*

Taartje van het seizoen - 3.5*
*slagroom - 0.5 extrat

Guilty pleasure for 2
Diverse lekkernijen - 10
Laat u verrassen

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

Cold drinks

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

Rivella - 2,60

Dubbel Friss - 2,60

Crystal Clear - 2,60

Appelsap - 2,60

Red Bull - 3,70

Fristi of Chocomel - 2,70

Glas melk of karnemelk - 2,10

Ranja - 1,25

Karaf water - 2,50
Met citroen en munt

Koude dranken

Keuze uit verschillende smaken - 4,90
Aardbei & banaan
Ananas & mango
Banaan & mango
Bosbessen

Smoothies
Verse jus d’orange - 3,80

Appel, peer en framboos - 3,95

VERSE SAPPEN



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!


