
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 van Strand Nijstad.

Laat u door onze koks verassen met diverse heerlijke gerechtjes.

Vanaf 2 personen - 11 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



pulled pork
Broodje pulled pork met ui, ijsbergsla, coleslaw, en BBQ 
saus - 9

Sunny beef
Broodje belegd met carpaccio, diverse slasoorten, 
pijnboompitten, komkommer, zongedroogde tomaat, 
Parmezaanse kaas en truffelmayonaise - 9

Tasty Chicken
Broodje warme kippendijrollade, champignons, spek, ui 
en honing-mosterdsaus - 9

Vital
Broodje gezond met ham, kaas, gekookt ei, komkommer, 
tomaat, coleslaw en walnoten - 8

Veggie
Broodje brie, met walnoot en honing - 8

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

Kids
Kidstosti met ham en kaas - 4
Broodje ham - kaas - jam of nutella - 3
Broodje kroket of frikandel - 4

Sharing lunch & bread

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

Heerlijk belegde broodjes met verse ingrediënten.

Keus uit boeren bruin of wit.

Bread



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 classic
Met ham en/of kaas - 5

Tosti veggie
Brie, pesto, walnoten en rucola sla - 8

Tosti dream
Met roomkaas, zalm, tomaat, ui en rucola sla - 8

Tosti nijstad special
Met paprika, ham, ui, tomatensaus, 

gehakt en kaas - 8

Nijstad soep
Mosterdsoep met uitgebakken spekjes - 5.5

Woldener soup
Romige tomatensoep met kip en bosui - 5.5

Veggie soup
Heldere champignonsoep met taugé, prei

en bosui - 5.5



Tosti, soup & lunch specials

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

Lunch specials

Veggie fold
Flatbread gevuld met gemengde sla, geitenkaas, 
avocado, walnoot en honing - 9

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

Carpaccio fold
Flatbread met carpaccio, diverse sla soorten, 
pijnboompitten, komkommer, gedroogde tomaat, 
Parmezaanse kaas en truffelmayonaise - 9

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

Uitsmijter nijstad special
Drie plakken brood, vier eieren, ham, spek, kip, kaas, 
rucola en knoflookmayonaise - 11

Uitsmijter classic
Keuze uit ham, kaas en/of spek - 9



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

Lunch plates
Diverse plates geserveerd met 

friet en rauwkost

Veggie burger
Huisgemaakte burger van vegan gehakt

met verse kruiden en tomatensalsa - 16

Schnitzel Nijstad
Varkensschnitzel met gebakken spek, ui, en 

champignons - 16

Double burger
2 hamburgers op brood met cheddar, bacon, ijsbergsla, 

augurk en PN saus - 16

Fish & Chips
Goed gekruide kabeljauwkibbeling met

remouladesaus - 16

Chicken pin
Huisgemarineerde kippendij geserveerd met satésaus, 

atjar en kroepoek - 16

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 - 15

Veggie salad
Avocado carpaccio, geitenkaas, gemengde sla, walnoot, 

granaatappel en limoendressing - 15

Smoked salmon
Gerookte zalm, gemengde sla, rode ui en 

dille mayonaise - 15



Lunch plates, salads & Borrelkaart

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

Borrelkaart

Borrelplank nijstad
Brood met kruidenboter, tomatensalsa, aioli, 

kaassoorten, worstsoorten, hotwings, spareribs en 

warme hapjes. Vanaf 2 personen - 11 p.p.

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

en cheddar kaas (kan ook vega worden besteld) - 7.5

Bourgondische bitterballen
Rundvlees of vegetarisch met mosterd, 8 stuks - 7.5

Hotwings
Per portie - 7.5

Mixed bites
Keuze uit vlees of vegetarisch, 10 stuks - 8.5

Julians choice
Frikandel speciaal met nacho chips, ui, kaas

curry & mayo - 7.5

WARM

Vega plank
Nacho’s, brood met kruidenboter, tomatensalsa, aioli, 

noten, olijven, kaassoorten en vega warme hapjes. 

Vanaf 2 personen - 11 p.p.

Bakers choice
Brood met kruidenboter, aioli en tomatensalsa

voor 2 personen - 7.5

Hollandse kaasplank
Met diverse kaassoorten, noten, crackers en

preiselberenjam - 11

Worst- & vleesplank
Met diverse worstsoorten o.a. de befaamde

Offies dreuge worst - 11

Bij de borrel
Vaasje gemengde nootjes - 2.5

Bakje gemarineerde olijven - 2.5

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”.

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

Zoete verleiding
American Dream - 3.5
Diverse Amerikaanse zoetigheden

Kids muffin - 3.5
Om zelf te versieren

Seizoensverrassing - 3.5

Iets lekkers bij de koffie
Huisgemaakt monchoutaart - 3.9*

Verse ambachtelijk appelgebak - 3.5*

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

Guilty pleasure
Diverse lekkernijen - 10
Laat u verrassen

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


