Voorgerechten (vanaf 17:00)
Pikante Thaise kippensoep met gamba’s bereid in eigen keuken € 6,80
Burrata met cherry tomaatjes, pesto, pittenmix en vloerbrood € 12, 50
Carpaccio van rund met parmigiano reggiano, kappertjes, rucola, pittenmix
en truffel dressing € 13,80
Breekbrood met huisgemaakte aioli en flaming salsa € 8,90

Hoofdgerechten (met franse frites & frisse salade, vanaf 17:00)

hoofdgerechten worden zonder mayonaise of ketchup geserveerd

Saté Ajam - volgens Javaans recept met atjar, kroepoek, gefruite uitjes en
pittige rimboe pindasaus € 16,50
Mexicaanse burger - 100% runderhamburger op een biologische bun met cheddar kaas,
jalapeños, flaming salsa & nachos (i.p.v frites) € 19,50 (ook vegetarisch te verkrijgen met falafelburger)
Ribs from the grill - malse zoete spareribs uit eigen keuken met gefruite uitjes en aioli € 20,50
Flanksteak (200gr) - van de grill met romige pepersaus € 18,50
Zeebaars - op de huid gebakken zeebaars met zeekraal en een witte wijn tijmsaus € 19,50
Verse kibbelingen - van kabeljauw met aioli € 17,50
Tuna Steak - pikant gemarineerd met Japanse wakame zeewier en balsamico € 20,50
Dorade filet - met groene asperges en limoenboter saus € 17,90
Geitenkaassalade - salade met spinazie, geitenkaas, grof gesneden appel, rozijnen, walnoten,
tomaat, komkommer en frambozendressing € 15,90

Homemade Pizza’s (met vers deeg bereid, vanaf 17:00)
Pizza’s worden vers bereid en komen niet tegelijk met andere gerechten

Margherita classico - tomaat, mozzarella en verse basilicum € 10,50
Bresaola - bresaola (gedroogd gezouten rundvlees), parmigiano reggiano, rucola en pesto € 17,20
Tuna - tonijn, ansjovis, rode ui en olijven € 17,00
Calabrese - calabrese met nduja (pikante worst) en verse basilicum € 16,00
Burrata - burrata met cherrytomaatjes en verse basilicum € 15,50

Kindermenu (met waterijsje, vanaf 17:00)
Frikandel met frites, appelmoes en fritessaus € 8,40
Kippenvleugels 4st met frites, appelmoes en fritessaus € 8,40

Dessert (vanaf 17:00)
Ambachtelijke Italiaanse tiramisu in een weckpotje € 8,90
Dame Blanche - romig vanilleijs met chocoladesaus en slagroom € 6,90
Kletskoptorentje met kaneelijs, karamelsaus en slagroom € 8,30
Pizza Nutella met poedersuiker en hazelnoten € 8,50

Frisdranken
Pepsi Cola 0,2 ltr
Pepsi Cola Max 0,2 ltr
Seven Up 0,2 ltr
Sisi Orange 0,2 ltr
Royal Club Cassis 0,2 ltr
Lipton Ice Tea / Ice Tea Green 0,2 ltr
Royal Club Tonic 0,2 ltr
Royal Club Bitterlemon 0,2 ltr
Royal Club Ginger Ale 0,2 ltr
Royal Club Appelsap 0,2 ltr
Royal Club Tomatensap 0,2 ltr
Verse Jus / Grote Verse jus
Sourcy blauw/rood 0,2 ltr
Sourcy blauw/rood 0,75 ltr
Fristi/Chocomel 0,2 ltr
Rivella Original 0,2 ltr
Apfelschorle 0,2 ltr
Ranja fruitmix aardbei framboos 0,2 ltr
Ginger beer Russel Co. 0,2 ltr

Whisky’s/Cognacs
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
4,00 / 6,10
2,90
5,60
3,10
3,20
3,10
3,10
4,60

Warme Dranken & Gebak
Koffie
Cappuccino
Espresso/Dubbele Espresso
Koffie verkeerd / Latte Macchiato
Iced caramel latte
Dilmah thee

3,00
3,30
2,90/4,00
3,40
4,00
2,90

Verse muntthee / gemberthee / citroenthee
Warme chocomel (Nutricia)
Appelkruimeltaart met slagroom van Taart-Enzo
Oreo cheesecake van Taart-Enzo
Tiramisu van Taart-Enzo
Warme chocomel met rum
Irish coffee (Jameson)
Spanish coffee (Tia Maria)
Italian coffee (Amaretto)
French coffee (Cointreau)
D.O.M. coffee (D.O.M. Benedictine)

3,50
3,20
5,40
5,90
8,90
7,40
7,40
7,40
7,40
7,40
7,40

(Rooibos, Earl Grey, Blackcurrent, Camomile Flower,
Strawberry, Ceylon, Sencha (groene thee)

(Aromatisch | Fruitig | Steenfruit)

Ficada Península de Setúbal rosé (2019)
(Fris | Fruitig | Soepel)

Olivier Sumeire Vin de Pays de
Mediterranée Le Roséde S (2018)
(Rood fruit | Zacht | Rond)

Montemar Catalunya Tempranillo
Oak Aged (2018)
(Licht eiken | Kruidig | Zacht)

La Cour des Dames Pays d'Oc Merlot (2018)
(Bramen | Zacht | Rond)

Casa Bianca Prosecco
Port (glas)
Martini Bianco (glas)

Amaretto
Baileys
D.O.M. Benedictine
Cointreau
Liqor 43
Grand Marnier Rouge
Tia Maria
Sambucca

Bessenjenever
Bacardi Bianco
Campari
Gin
Jonge jenever
Oude jenever
Jagermeister
Tequila
Vodka
Vieux

Cocktails

5,00/27,50

4,50/24,80
4,90/27,00
28,50
3,60
3,60

3,10
4,90
3,90
4,90
3,20
3,30
3,90
4,90
4,90
3,10

Bieren

5,50/29,50

5,50/29,50

4,90
4,90
4,90
4,90
4,90
4,90
4,90
4,90

Gedistilleerd

4,00/22,00

Glas / Fles
4,20/23,10

4,90
4,90
4,90
4,90
4,90
4,90

Likeuren

Tap
Heineken vaas 5 %
Heineken groot 5 %
Paulaner hefe weissbier vaas 5.5 %
Paulaner hefe weissbier groot 5.5 %
Fles
Amstel Radler 1.9 % / Radler 0 %
Wieckse Witte 5 % / Wieckse Witte 0%
Wieckse Rose 4 %
Affligem Fris Blond 4.6 %
Affligem Blond 6.8 % / Dubbel 6.8 %
Affligem Triple 9.0 %
Sol 4.5 %
Desperados 5.9 %
Heineken 0%
Brand IPA 7 %
Brand IPA Session 3.7 %
Hapkin Blond 8.5 %
Brand Lentebock 6.5 %

Wijnen
Cantina Cardèto Umbria Matile
Pinot Grigio (2019) (Fris | Geel Fruit | Sappig)
La Cour des Dames Pays d'Oc Chardonnay
(2018) (Vol | Eiken | Rijp geel fruit)
Bodegas Piqueras Almansa White Label
Verdejo-Sauvignon Blanc (2019)

Johnnie Walker Red Label
Glenfiddich
Jameson
Calvados
Pierre Ferrand
Remy Martin ***

3,30
5,80
4,70
7,80
3,80
3,80
3,80
4,60
4,60
5,60
5,50
5,50
3,40
5,00
4,50
4,50
4,00

Mojito - limoen/munt/Bacardi Bianco € 9,50
Gin Tonic - Hendricks Gin/komkommer € 8,50
Aperol Spritz - Aperol/Prosecco/bruiswater € 8,50
Moscow Mule - vodka/gemberbier/limoen € 9,50
Sex on the beach - vodka/perziklikeur/cranberrysap/
sinaasappelsap € 9,50

Borreltijd

(vanaf 12:00)

Breekbrood met aiolie & flaming salsa € 8,90
Ad van Geloven bitterballen 8 st met mosterd € 6,70
Spring rolls (vega) 8st met chilisaus € 5,80
Mexicaanse chickenwings 7 st met chilisaus € 8,50
Calamaris 8st met aioli en brood € 7,50
Verse kibbeling met aioli en brood € 10,50
Pikante gamba’s al ajillo 8st met brood € 7,90
Nachos uit de oven met cheddar, crème fraîche, guacamole topping & flaming salsa € 8,50
Mozzarella Onions rings 8 st met sriracha chili saus € 7,00
Flammkuchen met groene asperge, crème fraîche, rode ui en bresaola of zalm € 13,20
Siciliaanse Dolce olijven € 9,90
Burrata met cherrytomaatjes, pesto, pittenmix en brood € 12,50
Fingerfood plate - bresaola, calamaris, Mexicaanse chickenwings,
gerookte zalm, Dolce olijven, nachos, vloerbrood, huzarensalade en bandarillas € 23,50

Welkom bij Strandpaviljoen Flamengo’s
Wij vinden het belangrijk dat iedereen kan genieten bij ons op het paviljoen.
Honden zijn bij ons dus toegestaan, wel vragen wij u de honden binnen in het restaurant
aan te lijnen. Voor op het terras vragen wij u uw hond in het zicht te houden en niet op de
kussens te laten plaatsnemen. Drinkbakken en water staan bij ons op het terras. Deze kunt u zelf
vullen. Mocht de waterbak leeg zijn, meld dit dan eventjes.
Wij verkopen geen kraanwater. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Wij zijn voorstander van NIX18, niet roken en niet drinken onder de 18. Bij twijfel over leeftijd bij
het bestellen van alcohol, vraagt ons personeel naar een geldig ID bewijs.
Wij verkopen tevens geen sigaretten.
Het paviljoen beschikt over videobewaking, voor uw en onze eigen veiligheid.
Voor feesten, partijen en BBQ’s kunt u ook bij ons terecht.
Op www.flamengos.nl leest u hier alles over.

Niet meer wachten op onze kelners?
Bestel nu zelf online!! Scan de QR code.

Tot slot hopen wij dat u een fijne tijd heeft bij ons en vergeet ons niet
te liken en te volgen op Facebook en Instagram.
Met vriendelijke groet,
Team Flamengo’s

Ontbijt (9:00 - 11:00)

Niet meer wachten op onze kelners?
Bestel nu zelf online!! Scan de QR code.

Omelet met kaas op twee sneetjes brood - € 7,50
Hollandse tosti op casinobrood - gegrilde ham & jonge kaas € 4,50
American pancakes - 2 stuks met boter en maple syrop € 7,20
Big Morning Smoothie - aardbei, framboos en bramen € 7,00

Lunch (keuze uit licht- of donker vloerbrood 11:00 - 16:00)
Gerookte zalm met avocado, rucola , komkommer en limoen koriander topping € 9,90
Tuna sandwich met gemengde salade, komkommer, Amsterdams uitje en kappertjes € 8,70
Carpaccio met rucola, parmezaanse kaas, truffelmayonaise en pittenmix € 11,20
Ad van Geloven kroketten 2st op brood met mosterd en huzarensalade € 8,00
Hotdog Flamengo’s met gefruite uitjes, cheddar, jalapeños, atjar en shriracha mayo € 10,50
Club Flamengo’s - geitenkaas, avocado, spinazie, pittenmix en zongedroogde tomaten € 9,50
Flammkuchen met groene asperge, crème fraîche, rode ui, rucola en bresaola of zalm € 13,20

Tosti’s op wit of bruin casinobrood (11:00 - 16:00)
Hollandse tosti - gegrilde ham en jonge kaas € 4,50
Spicy tuna melt - tonijn, gesmolten cheddar en jalapeño peper € 6,00

Uitsmijters (11:00 - 16:00)

Pannenkoeken (11:00 - 16:00)

Naturel € 7,30
Spek € 8,00
Kaas € 8,00
Spek & Kaas € 8,70

Naturel € 7,30
Spek € 8,00
Kaas € 8,00
Spek & kaas € 8,70

(met huzarensalade, keuze uit licht- of donker casino)

Frites & Zachte broodjes

(11:00 - 16:00)

Frites € 3,50
Broodje Kroket (Ad van Geloven)/Kaaskroket € 4,50/€ 4,00
Broodje Frikandel/Frikandel speciaal € 4,00/€ 4,70
Broodje Hamburger/Falafelburger € 4,00/€ 4,00

Salades (11:00 - 16:00)
Gerookte zalmsalade - gerookte zalm, gemengde sla, cherrytomaatjes, komkommer, rode ui,
avocado en vinaigrette € 16,70
Geitenkaassalade - geitenkaas, spinazie, grof gesneden appel, rozijnen, walnoten,
cherrytomaatjes, komkommer en frambozendressing € 15,90
Bresaola salade - groene asperges, verse burrata, rucola en pesto € 20,00

