FINGERFOOD 12.00 - 21.00 uur
NACHO’S

KOUD

Nacho’s plain
met sweet chili saus en cheddar

7

Sashimi van zalm
met wakamesalade en sesamsaus

12

Nacho’s Mexican
tomatensalsa, pepertjes, rode ui, cheddar, mais, chilisaus,
guacamole en zure room

9

Ode aan Italië
14
diverse vlees- en worstsoorten met olijven en kleine augurkjes

Nacho’s Beach
Met sweet chili saus, cheddar, tomatensalsa,
guacamole en crème fraîche

9

Biologisch Lant-brood
met pesto, aioli, smikkelsaus

7

WARM
KNOFLOOK CROSTINI’S

Gebakken gamba’s aglio olio
met dip brood

10

Kippendijen sate 4 stuks
met brood, atjar, gefruite uitjes casave chips en satesaus

10

Carpaccio 2 stuks
met verse pesto en oude kaas

6

Pomodoro 2 stuks
met tomaat, rode ui, basilicum en jonge olijfolie

6

Tonno 2 stuks
met huisgemaakte tonijnsalade en ei

6

FRITUUR

Gerookte zalm 2 stuks
met gerookte zalm en kruidenroomkaas

7

Bucket krokante kip
met chilisaus
Oma’s bob kalfsbitterballen

10
10 stuks

9

Frikadellen 12 stuks
met mayonaise en Heinz ketchup

7

Babbel bitter

12 stuks

8

Babbel bitter

24 stuks

16

Lunch

11.30 – 16.30 uur

Ambachtelijk molenaarsbrood (wit /meergranen)
Al ons molenaarsbrood wordt dagelijks vers gebakken en bestaat
uitsluitend uit biologisch bloem, zeezout, water en een heel klein
beetje gist... Er zijn geen additieven toegevoegd.
Gerookte zalm
met kruidenroomkaas en komkommer zoet-zuur

9

Tonijnsalade
gekookte ei, augurk en rode ui

9

Carpaccio
pesto, rucola, oude kaas en zongedroogde tomaat

11

Buffelmozzarella
mozzarella, pesto, tomaat, rucola en jonge olijfolie

11

Gezond
met o.a. ham, kaas, gekookte ei, augurk,
knapperige sla en tomaat

9

2 Oma’s Bob KALFSKROKETTEN
met mosterd

9

Uitsmijter ham-kaas

9

Lant-brood met 3 scharreleieren
boerenham, jonge kaas en aardappelsalade
Uitsmijter kaas
Lant-brood met 3 scharreleieren
jonge kaas en aardappelsalade

8

Zuppa Pomodoro
Italiaanse tomatensoep met verse pesto en crostini pomodoro

8

Tosti ham-kaas
2 plakken Lantbrood met Heinz tomatenketchup

6

Tosti Caprese
2 plakken Lant-brood buffelmozzarella, verse pesto,
tomaat en rucola

7

Poke Bowl Zalm
Rijst, rauwe zalm, mais, wakame salade, komkommer,
edamame, avocado, lente ui, pink gember, sesamdressing

13

Poke mix kip
Rijst, knapperige sla, kip, komkommer, edamame, avocado,
rode ui, gefruite uitjes, geraspte kokos, siracha mayonaise

13

Diner

16.30 tot 21.00 uur

Voorgerechten

Hoofdgerechten

Sashimi van zalm
met wakamesalade en sesamsaus

12

Gebakken gamba’s aglio olio
met dip brood

10

Ode aan Italië
14
diverse vlees- en worstsoorten met olijven en kleine augurkjes

Gebakken zalmfilet

19

200 gram

Gegrilde hele dorade
Lady Steak 160 gram
Gegrilde tournedos, kruidenboter, verse friet
en knapperige salade

22
23

Gegrilde dry aged entrecote

26

220 gram

Kippendijen sate 4 stuks
met brood, atjar, gefruite uitjes casave chips en satesaus

10

Gegrilde Kalfs thomawk

16

Carpaccio Babbel Beach
Dungesneden rundvlees, pesto, pijnboompitten,
zongedroogde tomaten en oude kaas

13

Kip sate 200 gram
Gemarineerde gegrilde kippendijen, sate saus, atjar,
gefruite uitjes, casave chips, verse friet

17

Caprese
Buffelmozzarella, pesto, tomaat, rucola en jonge olijfolie

11

Beach Burger 200 gram
van gegrild rundvlees met bacon, brioche brood, tomaat,
augurk, gesmolten kaas, knapperige salade en verse friet
Beach ribs
huis gemarineerde spare ribs

18

Zuppa Pomodoro
Italiaanse tomatensoep met verse pesto en crostini pomodoro
Biologisch brood
met pesto, aioli, smikkelsaus

8

7

Poke Bowl Zalm
Rijst, rauwe zalm, mais, wakame salade, komkommer,
edamame, avocado, lente ui, pink gember, sesamdressing

13

Poke mix kip
Rijst, knapperige sla, kip, komkommer, edamame, avocado,
rode ui, gefruite uitjes, geraspte kokos, siracha mayonaise

13

29

Deze hoofdgerechten serveren we met een verse salade, verse
frieten en 3 koude sauzen: Aioli, Chimichurri en tomatensalsa.

Extra garnituren

Poke

400 gram

Huisgemaakte pepersaus
Bearnaisesaus van scharreleitjes
Zoete aardappel friet
Verse friet
Wilde spinazie met knoflook
Gegrilde groene asperges

3
3
4
4
5
6

Dessert

Dranken

2 bollen vanille-ijs
met slagroom

5

2 bollen sorbetijs
met slagroom

5

Limoncello tiramisu
frisse limoentaart met een bolletje limoensorbet

8

Chocolade ganache taart
met dolce leche en een bolletje karamel ijs

8

Coupe Babbel Beach
crunch van cantuccini koekjes, vanille roomijs,
chocoladesaus en slagroom
Coupe Caramello
caramel ijs, karamelfudge, karamelsaus en slagroom

Koffie

2.5

Speciale koffie vanaf

2.7

Iced coffee

8.5

8

Iced coffee

4

Iced coffee Amaretto

7.5

Iced coffee tia maria

7.5

Iced Irish coffee

7.5

thee
Losse thee

3

Verse munt

3

Verse munt | gember

3.5

Verse gember

3.5

Lekkernijen voor bij de koffie
Roomboter appelgebak

3

Seizoensgebak

4

Frisdranken

Vanaf

2.5

Zuivel

Vanaf

2.5

Vruchtensap

Vanaf

3

Alcoholische dranken
Gin Tonics
Hendriks

9.5

Pink Gordon

9.5

Copperhead

9.5

Aperol Spritz

6.5

Wijnen

Dranken

Sparkling / Bubbels / Spumente
Champagne Roger Coulon
Wat een mooie Champagne!! Heerlijk zachte bubbel, veel
fruit met aangename zuren en een heerlijke doordrinker.

Cocktails
Zie onze speciale
cocktailkaart.

Cava Brut “Iddilicum”
Deze cava heeft fijne, elegante bubbels. Fijne aromatische
tonen van fruit (appel en citrus) en ook van witbrood.
Cava Rosé Brut, 2015
Heerlijk en ideale zomer rose-bubbel gemaakt van de
Garnacha. Vol sap van rood fruit maar droog in de finale!

Black and
Bianco
Limonsecco

5.5

Red Ritz

5.5

Bieren

65

6 / 29.5

7 / 35

Witte Wijnen
Castelli di Serverino
Trebbiano/Falanghina | Puglia | Italia
Strak, fris droge wijn, citrus, rijp geel fruit en een
milde afdronk.

4.5 / 24.5

Anarian | Verdejo | Castilla Y Leon |
5.5 / 32.5
Spanje
Stuivend en vol met passiefruit, wat perzik en aangenaam drinken.

Van de tap

Heineken Pilsener
Brand weizen Pilsener

4.8

Affligem blond

5.5

Morte subite

4.8

Anteras | Chardonnay | Central Valley |
Chili
Strogeel van kleur met een intense geur van peer,
citrus en honing. Krachtig van smaak, rond in de mond.
Op en top Chardonnay.

5.5 / 32.5

Op fles
Affligem dubbel
Affligem tripel

4.8
5

BAS IPA

5.5

Desperados

5.5

Voortsche vlier

5.8

Zeezuiper

5.8

Strandgaper

5.5

Lagunitas IPA

5.5

Brugse Zot Blond

5

Alcohol vrij / arm

Rosé
Caleo | Pinot Grigio | Veneto | Italië
Heerlijke lichte rosé gemaakt van de Pinot Grigio.
Veel sappig rood fruit zoals aardbei en framboos.

5.5 / 32.5

Rode Wijn
Castelli di Severino | Sangiovese Merlot | 4.5 / 24.5
Puglia | Italië
Aromatisch, zwarte bessen, kleine kruidigheid met milde zuren.
Ortonese | Merlot | Sangiovese | Puglia |
5.5 / 32.5
ItaLië
Stoere wijn met een aroma van donker fruit, zwarte peper
en iets warms als karamel en koffie. In de smaak wat kruidigs,
beetje gedroogde pruimen en tabak.

Brugse Sportzot 0,0%

5.5

Braxzz Porter 0,0%

5.5

Braxzz Tripel 0,2%

5.8

Zoete wijn

Braxzz Orange IPA 0,2%

5.8

Amster radler 2.0

3.5

Amster radler 0.0

3.5

Liebfraumilch, Reinnhardt Fuchs,
Duitsland
Halfzoet en dus ook nog heerlijk fris en sappig. Wat citrus,
appel en peer, maar ook zuren. Een klein belletje, zacht en open.

Heineken 0.0

3.5

3.7

babbelbeach.nl

