more

if you’re not barefoot
then you’re overdressed

Bakkies

drinks
warme choco

theetjes

Americano
Espresso
Espresso Machiatto
Doppio
Cappuccino
Babycino
Koffie “Verkeerd”
Puro
Latte Macchiato
irtrade offee
a
F
*Extra shot
anic C

2,30
2,30
2,30
3,50
2,60
1,50
2,80
3,00
1,00

Chai Latte
Verse Gemberthee
Verse Muntthee
fresh
Thee

*Sojamelk
*Amandelmelk

0,00
0,50

Papaya & appel
Maracuja & appel
Guanabana, peer & munt
Framboos & aardbei
Jus d’orange

Org

juices

This amazingly delicate blend is
distinctive in flavour. Combining
beautifully soft notes of chocolate
with citric over tones giving it
a fruitiness whilst adding natural
sweetness.

rtrade
Warme Chocolademelk fai
Slagroom

3,25
2,50
2,90
2,30

mint

hmmmm
hot choco

(met appelsap / perensap)

100%

3,50

Zeer hoog percentage
antioxydanten, anti depressiva,
celvernieuwende eigenschappen

juice and joy

happine
ss
in salt comes
water

shake things up a bit

shakes

frisdrank
Coca cola
Orangina
Little Miracles Ice Tea
Water plat/bruis
Appelsap
Koude chocolademelk
Karaf water met munt en citroen

naturfrisk (bio)
Cola
Bitter Lemon
Tonic
Ginger Ale

bionina sparkling lemonade
Granaatappel & cranberry
Lemon

2,70
3,00
3,00
2,50
2,50
2,50
4,00

3,00
3,00
3,00
3,00

2,95
2,95

see you on the next wave

vegan

glutenvrij

4,90

groot

klein

fruit

3,25
0,50

(melk, sojamelk,
amandelmelk)

100% fruit

moanna

5,70

Blueberry, banaan, cocos

kalani

Ananas, mango, gember

alani

Framboos, aardbei, citroen

greenroom

Banaan, spirulina, bijenpollen

u surf

en yo
h
w
r
e
t

et

life is b

Volg ons op Facebook

alohasurfnl

Volg ons op Instagram

@alohasurf.nl

RE
DOGS AED!
ALLOW

Jupiler tap - Lage gisting, lekkere pils
Pitcher 1,5L

the

bier

drinks
2,70
15,50

Vedett IPA - Verschillend hop bier van fruitige noten,
subtropische citrus, frisse aroma’s & bloemen

4,75

2,85
16,50

Leffe Blond - Belgisch blond abdijbiertje

4,75

Leffe Tripple - Belgisch blond met hoog gehalte gist

4,75

Goose Island Ale 312 - Wheat bier uit Chicago

4,75

LEKKER FRIS

Hertog Jan tap - Rijk van smaak en bittere afdronk
Pitcher 1,5L
Hoegaarden tap - Belgisch fris wit bier met koriander

3,50

Radler 0.0% - Echt BOB biertje met citrus

3,30

Jupiler 0.5% - Echt BOB biertje met een tikje

3,30

Corona - Mexicaanse longneck
Corona Bucket 5 stuks

4,75
22,50

Duvel - Hop karakter met droge, doch licht zoete smaak 4,75
La Chouffe - Zwaar blond bier van hoge nagisting
op de fles

4,75

Beck’s - Duits blond bier

4,75

Vedett Blond - Hop bier, droog, met een vleugje citroen 4,75
& romige moutsmaak

Hop en Liefde - Verfrissend blond American pale ale-ish 4,75
Tropical Ralphie - Amsterdams bier citrus, lychee,
grassig aroma

4,75

White Mamba - Amsterdammer met kardemom & limoen 4,75
Turf & Surf - Tripple uit Utrecht met een snufje zout

4,75

Kompaan - Haags bier, Badgast - American wheat ale
Kompaan - Haags bier, Bondgenoot - Hopped blond

4,75
4,75

Liefmans Fruitesse - Fruitig biertje

4,75

wijnen
prosecco
Terre dei Buth Treviso Prosecco Frizzante
Mousserende Italiaanse biologische wijn met
een fijn en licht aroma van bloemen en fruit.
Glera

per
per
glas
fles
4,75 28,50

rosÉ

Fontanet Pays d’Or les Terrasses
Zuid-Franse frisse rose met de geur van rood
fruit, volle sappige smaak.
Grenache, Syrah

3,90

M.....

HMMM

Petit Rimauresq Cotes de Provence
Subtiele rood fruit aroma en specerijen.
Droge volle smaak.
Grenache, Cinsault, Syrah

rood

27,50

Catanga La Mancha Tempranillo
3,90
Toegankelijke biologische wijn. Vol, sappig,
aromatisch met zachte afdronk.
Tempranillo

Domaine Alary Principaute d’orange
La Grange Daniel
Franse biologische met frisse volle smaak.
Grenache, Syrah, Cabernet Sauvignon
Monte del Fra Lena di Mezzo Valpolicella
Classico Supriore
Italiaanse helderrode aroma van jam-achtig
fruit met nuance van leer en kruiden.
Corvina Veronese, Rondinella

19,75

19,75

3,90 22,50

29,50

let’s surf to

wit
Catanga La Mancha Airen-Sauvignon Blanc
Droge biologische wijn uit Spanje,
met een pittig fris, fruitig en bloemig aroma
en een frisse smaak.
Airen Sauvignon Blanc

per
per
fles
glas
3,90 19,75

Panul Central Valley Chardonnay 2016
Fruitige wijn uit Chili met een lichte
toastgeur, een vleugje eiken en een frisse,
sappige smaak.
Chardonnay

3,90 19,75

Castelo de Medina Rueda Verdejo 2015
Zuivere frisse, droge wijn uit Spanje,
met een fris en fruitig aroma en volle smaak.
Verdejo

3,90 19,75

Clos Marquerite Malborough The Grape
Whisperer Sauvignon Blanc
NON
Fris zachte Nieuw-Zeelandse wijn
UVIG C
A
S
met een aroma van citrus en buxus.
BLAN
Sauvignon Blanc

28,50

Veiga da Princesa Rias Baixas Alberino
Spaanse droge wijn met aroma van appel
en limoen. Afkomstig van een mooie surfspot.
Albarino

28,50

Michel Gassier Vin de France Viognier
Fraaie, volle droge wijn met geurig rijp fruit.
Florale Nuances

28,50

gether

ONTBIJT

food

FOR THOUGHT

tot 13u

Sunrise BREAKFAST Plate

eggs on toast

Croissantje met jam en boter, brood met gebakken 10,00
ei, tomaat, kaas, ham en yoghurt met huisgemaakte p.p.
granola & vers fruit

2 gebakken eieren met brood
(scrambled, omelet, sunny side up)
Tomaat
Champignons
Spek
Kaas

ACAI BOWL
8,00
8,50

Met huisgemaakte granola en fruit
Nog lekkerder met een beetje yoghurt

YOGHURT

5,50
+1,00
+1,00
+1,00
+1,00
+1,00

CROISSANTJE
2,50

Jam of boter

6,50

Huisgemaakte granola & vers fruit

ou
sea y
!
soon

broodjes

soep

tot 17u

5,00
6,00
6,00
6,50

Kaas (jong of oud)
Ham & kaas
Oude kaas, champignons & rucola
Kaas, avocado & spek

Kaas & ham of kaas

STAY STOKED

3,50

7,50

PAIN du surf

Avocado, tomatensalsa, rucola & olijfolie extra vierge
Oude kaas, mosterdmayo, tuinkers, rucola & zwarte peper
Huisgemaakte scharreleisalade, honingkerrie-olie,
groene kruiden & mesclun
Tonijnsalade, komkommer, bosui, augurk & mesclun
Gegrilde sappige kippendijen, avocado, truffelmayo & mesclun

salades

6,25
6,25

tot 22u
*inclusief brood

CaeSAR SALADE

Gegrilde kip, Grana Padano, croutons, ansjovis,
ei & gemengde sla

12,50

SURF’N TURF

Gemarineerde garnalen, juicy bacon, avocado,
tomaat, aioli & gemengde sla

12,50

OOHLALALA AV

OCADO

HALLOUMI

Gegrilde Halloumikaas afgeblust met citroen,
gegrilde groenten in kruidenolie, olijf, kappertjes,
citrusdressing & quinoa

side bites
haagse frieten

tot 22u

Thaise Tom Ka Kai (kip) met koriander, lime & peper
Check onze special-kaart voor de soep van de dag!

SUPERTOSTI’S op maisbrood

KINDERTOSTI

*Alle sausjes, dressings,
marinades en dips zijn
huisgemaakt.

12,50

KEEP IT SIMPLE, SURF MO
RE

HMMM delicio

Ambachtelijke frietjes met mayo
of huisgemaakte truffelmayo
Zoete aardappel frietjes met mayo
of huisgemaakte truffelmayo

us!

3,50
4,00

rijst

2,50

GEGRILDE GROENTE

3,00

QUINOA

3,50

SALADE KLEIN

2,50

veggie

vegan

		

glutenvrij

food

burgers

FOR THOUGHT

vanaf 12u
tot 22u

dutch weed burger

Gezondste hamburger ter wereld met zeewier als
smaakmaker! Gemaakt van zilte sojasnippers en
Royal Kombu, een krachtig winterwier, duurzaam
geteeld in Nationaal Park Oosterschelde.

Gegrilde sappige kipburger, huisgemaakte
hamburgersaus, augurk, tomaat, ijsbergsla,
huisgemaakte uienchutney

9,50

Beefburger, huisgemaakte hamburgersaus,
augurk, tomaat, ijsbergsla & huisgemaakte
uienchutney

vanaf 16u
tot 22u

ALOHA’S LONGBOARD PLATE

Wisselende tapas vis/vlees/vega met brood & aioli

say cheese

Vier kaasjes met truffelhoning, Spaanse kappers
& brood

TWIN FIN DIP OVEN BROOD

Brood met aioli & geitenkaas-paprika dip

12,75
p.p.

10,00

5,00

NACHOS

Nachos met gesmolten kaas uit de oven,
7,50
huisgemaakte tomatensalsa, guacamole & crème fraîche

BOILERS BITES

Bittergarnituur mix, vis, vlees, vega, kaas (16 stuks) 16,00

BALIAN BITTER BITES

6,50

Van Dobben bitterballen (7 stuks)

oketjes

draaide kr
Duurzame, handge
A
uit België van BUBB

Bitterballen, rundvlees gegaard in Westmalle bier

vegan

glutenvrij

eat, sle

9,50

bORRELHAPJES

veggie

6,50

Beefburger, huisgemaakte hamburgersaus,
augurk, tomaat, ijsbergsla & huisgemaakte
uienchutney

*Al ons vlees heeft rondgescharreld
en heeft een goed leven gehad!

FLAT BEEF	

BUBBA BAllen

9,50

Kabeljauwfilet, huisgemaakte remoulade, augurk,
tomaat & ijsbergsla

GROM BURGer 80 gram (beef)

CUTBACK CHICKEN

kaas plankje

11,50

FISH IN THE BARREL

8,50

ep, wav

DINER

e, repea

t

vanaf 17u
tot 22u

Steak Chimichurri

12,00

Rode curry met garnalen of kip
en groente

10,00

FISHY

Scheef’s Vis van de dag

12,00

Gado Gado

11,00

Quesadillas

11,00

Gestoomde groente, pindasaus, ei & tahu

Met huisgemaakte tomatensalsa, guacamole & crème fraîche

side bites
haagse frieten

Let

set
the sea

e

you fre

Ambachtelijke frietjes met mayo
of huisgemaakte truffelmayo

3,50

Zoete aardappel frietjes met mayo
of huisgemaakte truffelmayo

4,00

rijst

2,50

GEGRILDE GROENTE

3,00

QUINOA

3,50

SALADE KLEIN

2,50

		

