
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 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. Hou je van eten maar durf je ook te delen?

Laat je door onze koks verrassen met diverse heerlijke gerechtjes.

Vanaf 2 personen - 12,5 p.p.

Onze sharing lunches zijn alleen per volledige tafel te bestellen.

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

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.

Sharing lunch



Tasty Pork
Broodje warme beenham, champignons, spek,
ui en satésaus - 9

Sunny beef
Broodje belegd met carpaccio, diverse slasoorten, 
pijnboompitten, komkommer, zongedroogde tomaat, 
Parmezaanse kaas en truffelmayonaise - 10

Spicy Chicken
Broodje gebakken kippendij, ui, paprika en 
chilisaus - 9

Vital
Broodje gezond met ham, kaas, gekookt ei, komkommer, 
tomaat en pittige mayonaise - 8

Veggie
Broodje met gemengde sla, avocado, vijgen, dadels, 
noten, geitenkaas en mangodressing - 8

Zalm
Broodje met gerookte zalm, gemengde sla en 
dille mayonaise - 9

Kids
- Hotdog tosti - 4
- Broodje ham - kaas - jam of nutella - 3
- Broodje kroket of frikandel - 4
- Tosti ham en kaas - 4

Sharing lunch & bread

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

Heerlijk belegde broodjes met verse ingrediënten.

Keuze uit boeren bruin of wit.

Bread



Tosti Classic
Met ham en/of kaas - 5

Tosti Veggie
Met avocado, hummus, gegrilde paprika en 
zongedroogde tomaatjes - 8

Tosti Dream
Met roomkaas, salami, tomaat, ui en kaas - 8

Tosti Nijstad Special
Met hete kip, ui, paprika en kaas - 8

Nijstad soep
Mosterdsoep met gebakken spekjes - 5,5

Woldener soep
Tomatensoep met kip en bosui - 5,5

Veggie soep
Heldere bospaddenstoelensoep met taugé - 5,5

Tosti’s
Heerlijke tosti’s opgebouwd uit drie
lagen brood, geserveerd met curry.

Soup
Heerlijke huisgemaakte soepen.

Wordt geserveerd met brood en boter.

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



Tosti, soup & lunch specials

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

Lunch specials

Veggie fold
Tortilla van rode biet gevuld met gemengde sla, avocado,
dadels, vijgen, geitenkaas, noten en 
mangodressing - 9

Fish fold
Flatbread met gerookte zalm, gemengde sla, rode ui, 
komkommer en limoenmayonaise - 9

Carpaccio fold
Flatbread met carpaccio, diverse sla soorten, 
pijnboompitten, komkommer, gedroogde zontomaatjes, 
Parmezaanse kaas en truffelmayonaise - 10

Round the clock
Twee bourgondische rundvlees of vegetarische 
kroketten met brood of friet - 9

Uitsmijter nijstad special
Drie plakken brood, vier eieren, champignons, spek, ui,
rosbief en mosterdkaas - 11

Uitsmijter classic
Keuze uit ham, kaas, rosbief en spek - 9



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

Lunch plates
Diverse plates geserveerd met 

friet en rauwkost

Fresh salads
Goedgevulde salades met heerlijke verse 

ingrediënten. Onze maaltijdsalades 
worden geserveerd met brood.

Beef salad
Carpaccio met gemengde sla, Parmezaansekaas, 
zongedroogde tomaatjes, geroosterde pijnboompitten en 
truffelmayonaise - 16

Veggie salad
Avocado, vijgen, dadels, gemengde sla, noten,
geitenkaas en mangodressing - 15

Smoked salmon
Gerookte zalm, gemengde sla, rode ui, kappertjes en
dille mayonaise - 15

Veggie burger
Burger van vegan gehakt met verse kruiden,
gemengde sla, tomaat en hummus - 16

Schnitzel Nijstad
Kipschnitzel met tuinkruiden, tomaat en 
mozzarella - 16

Beach burger
Black angus burger op brood met cheddar, bacon, sla,
gebakken ui en BBQ saus - 16

Classic Salmon
Zalmfilet, met mosterdsaus - 16

Chicken pin
Huisgemarineerde kippendij geserveerd met satésaus,
atjar en kroepoek - 16



Lunch plates, salads & Borrelkaart

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

Borrelkaart

Borrelplank nijstad
Met o.a. brood met kruidenboter, aïoli, pesto, patatje Nijstad, 

nacho’s, bitterballen, droge worst en kaas - 12 p.p.

Nacho’s
Met gehakt, paprika, ui, crème fraîche, chilisaus

en cheddar (kan ook vega worden besteld) - 7,5

Bourgondische bitterballen
Rundvlees of vegetarisch met mosterd, 8 stuks - 7,5

Patatje Nijstad
Met parmezaansekaas, truffelmayonaise, spek,

ui en bosui - 7,5

Mixed bites
10 stuks - 8,5

WARM

Vega plank
Nacho’s met pulled jackfruit, brood met kruidenboter, aïoli, 

pesto, olijven, peppa dew, kaas, komkommer sticks en 

vega bietenballen - 12 p.p.

Bakers choice
Brood met kruidenboter, aïoli en pesto voor 

2 personen - 7,5

Kaasplank
Met diverse kaassoorten, noten, crackers en

olijven - 12

Worstplank
Met diverse worstsoorten, pinda’s en spekknabbels - 12

Bij de borrel
- Gemengde nootjes - 2,5

- Gemarineerde olijven en zontomaatjes - 5

Koud



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”.

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

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, sinaasappel 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

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

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

Cinnamon Roll 3,5
Arretjes Cake 3,5



Beers, ciders & cold drinks

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.

Koude dranken
Coca Cola (regular of zero) 2,7
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

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



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!


