
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R
o

o
d

 |
 R

ed
 Confidencia |Cariñena|Tempranillo       €4,50        €25,00 

Hints van rood fruit en truffels. Full bodied met zeer zachte tannines 
Hints of red fruit and truffles. Full bodied with soft tannins 

 
Hoja Sana |La Mancha| Tempranillo        €5,50        €30,00 
Een volle en zachte wijn met aroma's van kersen en bosvruchten 
A full-bodied and soft wine with aromas of cherries and forest fruits 

 
Mas Ekun |Valle Central|Cabernet Sauvignon      €5,50        €30,00 
Een levendige wijn met aroma's van kaneel, cacao en koffie en een prettig zuurtje 

A lively wine with aromas of cinnamon, cocoa and coffee and a subtle acidity 

 
Terra Antica |Corsica| Merlot-Niellecciu       €5,50        €30,00 
Een wijn met aroma’s van kersen en met hints van mokka en specerijen  

A wine with aromas of cherry and hints of mocha and spices  

Glas Fles 
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  Confidencia |Cariñena|Granacha        €4.50        €25.00 

Een kruidige wijn, vol van smaak met hints van roodfruit  

A spicy wine, full flavoured with hints of red fruits 

 

Hoja Sana |La Mancha| Tempranillo        €5.50        €30.00 
Een fruitige biologische wijn met intense aroma's van frambozen en kersen  

A fruity biological wine met intense aromas of raspberries and cherries 
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Francesco Yello Frizzante|Treviso|Glera       €5.50        €30.00 
Licht, opwekkend en droog van smaak, dit maakt deze wijn een perfect aperitief 

Light, lively and with a dry taste makes this wine the perfect aperitif  

Theophile Roederer|Champagne|Chardonnay                           €75.00 

Deze Brut heeft de kracht, finesse en de karakteristieke sprankel in de mond  

This Brut has the power, finesse and characteristic sparkle in the mouth 

Frisdranken 

Soft drinks  
Diverse frisdranken    

Various soft drinks   €3.00 

Sourcy blauw/rood(20cl)  

Sourcy flat/sparkling (20cl)  €3.00 

Sourcy blauw/rood (75cl)  

Sourcy flat/sparkling (75cl) €6.00 

Sappen    

Juices     €3.00 

Verse jus d’orange   

Fresh orange juice   €4.75 

 

To beer or not to beer, that is the question 
- Shakesbeers Hamlet (act III scene I) 

Heineken fluit (tap)    €3.00 

Heineken vaas (tap)   €3.50 

Heineken 0.5 (tap)   €6.00 

Heineken Fles  (longneck)   €5.00  

Amstel radler    €5.00 

Amstel malt (0.0 % alc.)   €3.50 

Bik en Arnold dubbel (lokaal)   €5.00 

Breesaap trippel (lokaal)   €5.00 

Corona     €6.00 

Duvel      €5.00 

Leffe blond     €5.00 

Leffe bruin     €5.00 

Palm      €5.00 

Wieckse witte    €5.00 

Jopen Seizoens bier    €4.00 

 

 

 

Gedistilleerd 

Distilled  

 

Vodka  vanaf  €7.00 

Rum    vanaf €7.00 

Gin    vanaf  €7.00  

Whisky’s           vanaf €7.00 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goed gevulde goulashsoep                  €6,50 

Stuffed Hungarian goulash soup 

Tomatensoep met een bieslook crème fraiche                 €6,50 
Tomato soup with chive crème fraiche 
Erwtensoep met roggebrood belegt met katenspek en mosterd         €6,50 

Dutch green pea soup with rye bread, mosterd and smoked bacon 

 

Een broodplankje kunt u erbij 

 bestellen voor €4,75  

 

A breadplatter can be ordered 

separately for € 4,75 

  

 
THE 
BEAUFORTNIEUWS 

2de editie 2015 IJMUIDEN AAN ZEE 

Voorgerechten 

Starters 

s 
Gamba’s uit de oven in een olie van 

knoflook en rode peper          

Oven baked Scampis with a garlic and 

chilli oil                               €14,75                                 

 

Carpaccio van zalm en surimi met een 

kruidenolie     

Carpaccio of smoked salmon and 

surimi with a herb oil              €9.50 

 

Meloen gegarneerd met Ardennerham, 

kruidensla en kruidenolie 

Melon served with dried Ardenne ham, 

herb oil and herb salad                 €11,50 

 

Gebakken paddenstoelen in een 

knoflook kruiden roomsaus  

Baked mushrooms in a creamy garlic 

sauce               €11,50 

 

Voorgerecht van het maandmenu  

Starter from our monthly special € 8,50

     

 

Bitterballen 7 stuks |  ‘Bitterballs’ Dutch mini croquette     € 8,75  

Bittergarnituur 14 stuks | Mixed fried snacks           € 9,50 

Portie vlammetjes 7 stuks | Spicy fried snacks   € 6,50 

Portie mini kaassouffle 7 stuks | Cheese mini croquette € 6,50 

Nacho chips met guacamole|Nacho chips with guacamole  € 5,25 

Pinda garnituur | Nuts       € 2,50 

Have a break have a snack  

Vroeger zeiden huisartsen het al: zeelucht is goed voor je gezondheid. Maar 

waar zit hem dat nu in? Onderzoekers geloven dat er negatieve ionen in 

zeelucht zitten. En laten net deze moleculen een positief effect op onze 

gezondheid hebben. Overigens, hoe meer negatieve ionen, des te frisser de 

lucht. 

Doctors always used  

to say: Sea breaze is  

good for your health.  

But how come? 

Reaserchers believe  

that the sea breaze  

contains a lot of  

negative ions. It is  

believed that these 

molecules have a   
positive effect on our  
health. The more negative ions the fresher the air.   

Sea breaze is healthy
 
ZEELUCHT IS GEZOND 

 

 

 

The Dutch word for Soup is Soep  

 

  

 

Gepofte paprikasoep met bieslook-crème fraîche      €4,75 

Ossenstaartbouillon met een liaison van madeiraroom     €4,75 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Glas Fles 

 

Stoofperen geserveerd met kaneelijs en slagroom         € 6.50 

Cooking pear served with cinnamon ice cream and whipped cream 

 

Moelleux au chocolat geserveerd met slagroom        € 6.50 

Moelleux au chocolat served with whipped cream 

 

Tarte tatin van appel geserveerd met kaneelijs en slagroom       € 6.50 

Tarte tatin of apple with cinnamon ice cream and whipped cream 

 

3 bolletjes vanille ijs geserveerd met slagroom         € 5.50 

3 scoops of vanilla ice cream served with whipped cream 

 

Dessert uit onze maand special   

Dessert from our monthly special          €6,75

  

Koffie   

Coffee   €3,00 

Koffie verkeerd  

Cafe latte   € 3,20 

Espresso  

Espresso   € 3,00 

Dubbele espresso  

Dubble espresso   € 4,00 

Cappuccino  € 3,20 

Latte Macchiato  € 3,20 

Warme Chocomel  

Hot chocolate   € 3,20 

Thee  

Tea    € 2.60 

Verse Munte Thee   

Fresh mint tea    €3,00 

Irish coffee    € 8.00 

Spanish coffee    € 8.00 

Italian coffee    € 8.00 

Caribbean coffee    € 8.00 

Kiss of fire    € 8.00 

Bailys coffee                       € 8.00 

IJmuidense coffee (piertje) €8.00 

Iced coffee               €5.50 

Met een twist  
With a twist  

  

Digestieven  
Digestives 
 Remy martin VSOP              €7,00 

Martell VS               €7,00 

Busnel Calvados vsop              €7,00 

Bas Armagnac Marie Duffau         €9,00 

Vieux marc de champ.              €7,00 

Amaretto Di Saronno              €7,00 

Bailey's                 €7,00 

Cointreau               €7,00 

Drambuie               €7,00 

Grand Marnier               €7,00 

Sambuca               €7,00 

Licor 43                €7,00 

Tia Maria                €7,00 

Dom Benedictine              €7,00 

Talisker                €11,00 

Oban                € 11,00 

Dalwhinnie               €11,00 

Lagavullin 16 yrs               €11,00 

Craggonmore               €11,00 

Probeer onze... 
Try our.... 
Grappa Di Moscatto   €7,00 

Wordt bereid met de typische en 

beroemde Moscato d’Asti druif. Deze 

groeit in het historische gebied van 

Alba en Asti. Deze Grappa wordt 

gerijpt in kleine vaten.  

It is obtained from the typical and 

famous Moscato d'Asti (Moscato from 

Asti) grown in the historic zones of 

Alba and Asti. 

It undergoes ageing in small barrels. 

Confidencia |Cariñena|Airen-Verdejo Blanco      €4,50       €25,00 
Bloemige wijn met hints van kruiden en tonen van citroen en tropisch fruit 

A floral wine with hints of herbs and tones of lemon and tropical fruit 

 

Hoja Sana |La Mancha|Airen-sauvignon blanc      €5,50        €30,00 
Een biologische frisse wijn met de geur van tropisch fruit en rijpe appel 

A biological fresh wine with tones of tropical fruits and ripe apples 

 

Mas ekun |Valle Central|Sauvignon blanc       €5,50        €30,00  
Een intens fruitige medium-bodied wijn met tonen van ananas en citrusvruchten 

An intens fruity medium- bodied wine with tones of pineapple and citrus fruit 

 
Terra antica |Corsica|Chardonnay-Vermentinu      €5,50        €30,00 
Een soepele frisse wijn met hints van hazelnoten, amandelen, groene appels en peren 

A smooth fresh wine with hints of hazelnuts, almonds, green apples and pear 
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PSSSST!!!! Roderick maakt de 

mooiste  cappucino’s 

 

Dessert 

Koffie 
Coffee 

Wijn; is fijn maar dan met een W | Wine; is win without the E 
 

Heeft u een allergie? Geef het aan ons team aan|Please inform our staff if you have an allergy 

http://www.google.co.uk/url?url=http://free-stock-illustration.com/coffee+shop+signs&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=cGiaVbufF4G2UNG3v-gC&ved=0CCAQ9QEwBQ&usg=AFQjCNG5Stb5-MrzNAum46VfxKl_4h-h-Q
http://www.google.co.uk/url?url=http://free-stock-illustration.com/coffee+shop+signs&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=cGiaVbufF4G2UNG3v-gC&ved=0CCAQ9QEwBQ&usg=AFQjCNG5Stb5-MrzNAum46VfxKl_4h-h-Q


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Voor erbij ....... | On the side ......  

Vlaamse frieten met Hellmann’s mayonaise    €3,75 

 Flemish Fries with Hellmann’s mayonnaise                           

Gepofte aardappel met bieslook-crème fraîche    €3,50 

Jacked  potatoe with a chive crème fraîche                

Portie gebakken aardappels met Hellmans mayonaise    € 3.75 

Baked potatoes served with Hellmans mayonnaise 

Portie haricots verts met champignons en ui    € 3.50 

French beans with mushrooms and onion 

Groene salade met komkommer, tomaat, rode ui en een kruidendressing 

Green salad with cucumber, tomato, red onion and a herbal dressing          €3,50 
 

 
Varkenshaas geserveerd met een pepersaus en een stamppot  

van zoete aardappel en pastinaak       

Pork loin served with peper sauce and a stew of sweet potato and 

parsnip       €19,50 

 

3 slibtongen geserveerd met een rouladesaus en een stamppot van 

zoete aardappel en pastinaak      

Dover sole (3 pieces) served with a remoulade sauce and a stew of 

sweet potato and parsnip     € 19.50 

 

Stamppot van zoete aardappel en pastinaak geserveerd met 

gebakken champignons en grove stukjes blauwe kaas  

Stew of sweet potato and parsnip served with fried mushrooms and 

blue cheese      € 15.50 

 

Fish and chips van heek gebakken in een kerrie tempura, 

kruidensalade en een puntzakje frites     

Fish and chips of hake fried in a curry tempura served with herb salad 

and French fries     € 22.50 

 

Brochette van gemarineerde kippendijen 
Geserveerd met een Surinaamse pindasaus, cassave kroepoek en 

huisgemaakte Vlaamse Frieten  

Skewer of marinated chicken thighs  
Served with a Surinam peanut sauce, cassava crisps and home made Flemish 

fries        €18,50 

 

Hoofdgerecht uit onze maand special   

Main Course from our monthly special   €17,50 

 

 

De burgers worden geserveerd op een 

boeren bruine bol and dikke Vlaamse 

Frieten 

Burgers are served on rustic bread and home 

made thick Flemish Fries 

 

 

Beaufortburger met spek, 

kaas, champignons en ui 

geserveerd met frites  

Beef burger with bacon, 

cheese, fried mushrooms and 

onions served with French 

fries  € 16.95 

 

Pulled pork met kool en een 

huisgemaakte BBQ-saus  

Pulled pork sandwich with 

cabbage and a homemade 

smoked BBQ sauce    € 18.50 

 

Thaise garnalen salade 

met tomaat, 

komkommer, rode ui, 

taugé en een  

sesamdressing  

Thai shrimp salad with 

tomato, cucumber, red 

onion, bean sprouts and 

THAISE SALADE 

THAI SALAD 

Salade van geitenkaas 

met tomaat, 

komkommer, rode ui en 

een kruidendressing 

Goats cheese salad with 

tomato, cucumber, red 

onion and a herb dressing   

€16,50 

GEITENKAAS SALADE 

GOATS CHEESE SALAD 

BOEREN 

SALADE 

FARMER SALAD 

Salade/Salad 

Spaghetti met 

huisgemaakte 

bolognesesaus van 

rundvlees en een 

topping van rucola                      

Spaghetti with 

homemade bolognese 

sauce of beef and rocket 

salad        €14,50 

 

Gepaneerde 

geitenkaas burger 

met een tapenade 

van tomaat en 

rucola 

Battered goats 

cheese burger with 

tomato and rocket 

tapenade          €19,50 

  

 

Hoofdgerechten 

Verblijft u in ons hotel met 

kinderen onder de  

12 jaar? Uw kinderen 

kunnen gratis mee eten van 

het kindermenu.  

Are you staying in our hotel 

with children under 12 

years? Your children are 

welcome to join you for 

dinner from our children 

De klassieke 

boerensalade met 

geroosterde kippendijen, 

brie en uitgebakken spek  

met een kruidendressing 

The classic Farmer salad 

with roasted chicken 

thighs, brie, crispy bacon 

Main courses   

Pasta con aglio geserveerd met gamba’s 

Pasta con aglio served with scampi’s        €17.50 



 

Broodjes/Sandwiches    12:00 – 17:00 Oude kaas geserveerd met Zaanse mosterd        €7,75 
Old cheese with Zaanse musterd 
 
Huisgebraden rosbief geserveerd met gesnipperde ui en mayonaise     €7,75 
Home roasted beef with chopped onion and mayonnaise 
 
BLT sandwich (spek, ijsbergsla en Hollandse tomaat)       €8,75 
BLT sandwich (bacon, lettuce and Dutch tomatoes) 
 
Brie met honing, walnoten en rucola         €7,75 
Brie with honey, walnuts and rocket salad 
 
Gerookte zalm met ui           €10,75 
Smoked salmon with onions 
 
Uitsmijters: keuze uit kaas, ham-kaas, spek of rosbief        €7,95 
Fried eggs: with a choice of cheese, ham-cheese, bacon or roasted beef 
 
Omelet: keuze uit kaas, ham-kaas of spek        €7,95 
Omelet: with a choice of cheese, ham-cheese or bacon 
 
Beaufort burger: Runderburger met spek, kaas, gebakken champignons en ui geserveerd met frites €16,95 
Beaufort burger: Beef burger with bacon, cheese, fried mushrooms and onions served with French fries 
 
Slibtong (2 stuks) geserveerd met remoulade saus, salade en frites      €16,50 
Small sole (2 pieces) served with remoulade sauce, salad and French fries 
 
Tosti met ketchup of mayonaise         €4,50 
Grilled sandwich with ham and cheese served with ketchup or mayonnaise 
 

Yes we can! 
U kunt tijdens de lunch ook een soep 

of een salade bestellen. Zie blz 1 & 2  

If you wish you can order a salade or a 

soup during lunch. Zie pg 1&2  



 

Allergenen | Allergies  

 

Heeft u een allergie? Geef 

het aan ons team aan 

Please inform our staff if you 

have an allergy 


