Alcoho lvrij b
ier

Warme dranken
Thee (zwart, earl grey, groen,
rooibos of bosvruchten)
Verse munt thee
Verse gember thee
Koffie
Espresso
Cappuccino
Koffie verkeerd
Latte Macchiato
Karamel Macchiato
Warme chocomel
Warme chocomel met rum
Koffie speciaal*
Ice cappuccino met slagroom
extra slagroom

2,5
3,5
3,5
2,7
2,5
3
3
3,5
3,8
3
7
7,8
6
1

* met o.a. Jameson, Grand Marnier, Tia Maria,
Amaretto, Licor 43

Gebak

Voor bij de koffie of
met echte slagroom

n de bakker,
thee hebben wij, va

4,5
				
k
ba
ge
el
pp
A
4,9
Aardbeiengebak			 3,8
Luikse wafel				

Frisdranken

Chaudfontaine blauw/rood 25 cl
2,7
Chaudfontaine blauw/rood 75 cl
5,8
Coca Cola, zero				3
Fuze Tea sparkling/green		
3
Fanta orange / Cassis / Sprite		
3
Tonic / Bitterlemon 			
3
Apfelschorle 				3
Ginger Ale 				3
Rivella 					3,2
Chocomel/ Fristi 			
3
Melk / Karnemelk 			
2,2
Ranja 					1,8

Heineken 0.0%
Amstel radler 0.0%
Brand Weizen 0.0%

Welkom bij Strandpaviljoen
Paal 29 te Schoorl aan Zee
Al 51 jaar is dit het bedrijf van de familie Bijl, tegenwoordig
gerund door de derde generatie: de zussen Lilian en Tiana.
Deze locatie is niet met de auto te bereiken waardoor u er waarschijnlijk een (flinke) fiets- of wandeltocht heeft opzitten. In de
winter wordt het gehele paviljoen afgebroken en opgeslagen om
in het voorjaar weer opgebouwd te worden. Neem lekker plaats,
geniet van het uitzicht, het gezelschap en de natuur. Heeft u een

voedselintolerantie of -allergie, laat het ons weten; dan kijken we
wat er voor u mogelijk is!

In verband met onze afgelegen locatie kunnen we helaas geen
open Wifi aanbieden.

www.paal29.nl
paal_29
Paal29SchoorlaanZee

Cocktails

Aperol Spritz
Gin Tonic
Fizzy Peach Tree
Sex on the bea
ch

stilleerd, vraag

Van de tap

Grolsch, 0,25 l
Heineken, 0,25 l
Heineken, 0,5 l
Texels skuumkoppe, 0,3 l
Texels skuumkoppe, 0,5 l

Amstel
Amstel Radler
Wieckse Witte
Wieckse Rosé
Brand Weizen
Affligem Blond
Affligem Dubbel
Affligem Tripel
La Chouffe
Corona

de bediening

Verse sappen

3,2
ap
Biologische appels
4,5
Verse jus d’orange
ie
Verse fruit smooth
5
g)
da
(fruit van de
thie 5
Green veggie smoo

4
4
4,3
4,3
4,5
4,8
4,8
5
5
5

Huiswijn Chardonnay

4,5

Sauvignon blanc

4,5

Zacht fruitig en licht kruidig

7,5
8
7,5
8

3
3
5,8
4,5
7,2

Op fles		

Wijnen

Oude, jonge o
Gin, Whisky, Cf bessenjenever 3,5
ampari, Rum
4,5

Voor meer gedi

Bieren

4
4
4,5

Tropisch fruit met citrustonen

Verdejo

4,5

Prosecco 20 cl
Rosé, fruitig en toegankelijk
Merlot, volfruitig met zachte tannine
Port Rood / Wit
Wijn per fles

7
4,5
4,5
4,5
22

Biologische frisse Verdejo met subtiele
appel- en abrikozentonen

Lunchspecials

Tosti’s en uitsmijters
Tosti kaas en/of ham
Tosti kaas en tomaat
Tosti Hawaï (ham/kaas/ananas)
Uitsmijter kaas of ham
Uitsmijter ham en kaas

4,2
4,5
4,8
8
9

Patat
Patat met kaassoufflé
Patat met groentenkroket
Patat met frikandel of met kroket

4,5
7,5
7,5
7,5

Patat

Voor bij de borrel

Broodje met huisgemaakte aïoli
Bitterballen 8 stuks
Kaastengels 8 stuks
Bittergarnituur 16 stuks
Paal 29 borrelplank (zie apart kader)

Broodje gezond

kaas, komkommer, tomaat,
8,5
augurk, ei, frisse dressing en sla 				
				
Broodje tonijnsalade tonijn aangemaakt met, pesto, 9
mayonaise, kappertjes en ui, met sla		

Broodje zalm met roomkaas gerookte zalm
9,5
met roomkaas, kappertjes en sla				
		
Broodje carpaccio dun gesneden rundvlees met
10,8
Paal 29 truffelmayonaise, tomaat, kaas, pijnboompitjes en sla
Broodje roergebakken Kip gemarineerde kip met 10,8

5
8
8
12,5
21,5

Broodjes

4
6
7
9,5

met een kroket en tonijnsalade 				

Rundvlees kroketten op brood 			

8,5

Beachburger “175 gr” 100% rundvlees op een

10,8

2 groentenkroketten

Salade met aangemaakte tonijn
15
Salade brie met walnoten en honing
15
Salade roergebakken kip met noten
16,5
Salade carpaccio
15,5
Extra schaaltje patat
4
Schaaltje gemengde salade (zonder brood) 4

(lekker als lu

‘12 uurtje’ tomatensoepje, sneetjes boerenlandbrood 10,5

Groentenkroketten op brood

Goed gevuld, geserveerd met brood

oflook-chili
gebakken in knndbrood
nla
t)
met boerenc
h of voorgerech

9

Italiaanse bol met gebakken champignons en ui
met Paal 29 burgersaus en sla (met romige kaastopping +1)
			
Vegan burger quinoa-falafel burger op een
10
Italiaanse bol met hummus, komkommer,
Paal 29 tomatensalsa en sla

Salades

ba’s
War me gam

kleine stukjes spek, cashewnoten, chilisaus en sla
		
Broodje brie uit de oven
lauwwarme brie,
walnoten, honing en sla		

2 rundvleeskroketten, met mosterd				

Keuze uit wit- of bruin boerenlandbrood of kadet

Kadet frikandel of kroket
Jong belegen BIO kaas
Oude kaas
Gerookte paling

Voorgerechten

Keuze uit wit- of bruin boerenlandbrood of Italiaanse bol

12,5
olie, geserveerd

			

9

					

Altijd lekker

als ontbijt, lunch, dessert of tussendoor

8
Yoghurt met vers fruit en noten 		
9
en
Smoothie bowl met vers fruit en not

Borrelplank

Een plank voor lekkere borrelhapjes
met
oa brood, toast, warme snacks, ham
,
zalm, tonijn, nootjes en meer
(vegetarisch mogelijk )

21,5

Brood met huisgemaakte aïoli
Tomatengroente soep
Soep van het moment
Warme gamba’s in knoflook-chili olie
Gerookte zalm met sla en toast
Gerookte paling met sla en toast
Vis-trio zalm, paling, tonijnsalade, sla en toast

Hoofdgerechten

5
6,5
7
12,5
11
14,5
16,5

Beachburger “175 gr” op een Italiaanse bol

16,5

Kipsaté

17

Boerenschnitzel

17,5

100% rundvlees, met gebakken champignons en ui,
Paal 29 burgersaus, geserveerd met patat en salade
(met romige kaastopping +1)
saté van kippendijen, keuze uit patat of brood,
geserveerd met salade en kroepoek

met gebakken champignons , spekjes en ui, geserveerd
met salade en patat
Vegan burger
op een Italiaanse bol
16
Quinoa-falafel burger met hummus, komkommer
en Paal 29 salsa, geserveerd met patat en salade

Warme Visspeciali
teiten

ge ser ve erd me t pa tat

Lekkerbek
Schol
Zeebaars

en sal ad e

Desserts

18,5
18,5
21,5

Diverse soorten gebak met vanilleroomijs
en slagroom
vanaf 5,8
Kinderijs 1 bolletje aardbeienroomijs in
4,3
leuke beker voor thuis, met slagroom en een lolly
IJs Karamel vanilleroomijs met gekarameliseerde
nootjes, karamelsaus, karamelfudge en slagroom

6,5

Dame Blanche

5,5

vanilleroomijs met warme chocosaus en slagroom
IJs met vers fruit vanille- en aardbeienroomijs
met vers fruit en slagroom

6,5

