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DE strandgaper

Of het nou om een koffie met gebak gaat of een pistoletje gezond, of een prosecco bij zons- 
ondergang: bij De Strandgaper word je echt verwend. En misschien wel het meest bij onze 

barbecues. Onze gemarineerde spareribs zijn beroemd, en dat vinden we zelf eigenlijk best terecht.  

‘Wat goed is komt snel’ hoor je wel eens zeggen, maar wie dat zegt heeft nog nooit van onze 
spareribs geproefd. Wij marineren ze niet alleen in een verrukkelijke geheime marinade (okee, 
er zit ketjap in maar meer verklappen we niet) maar het vlees wordt langzaam gegaard in onze 

Big Black Egg barbecue. Zes uur lang maar liefst! En dat maakt alle verschil. 

Onze Big Black Egg is een zogenaamde kamado-barbecue, een barbecue van dik en stevig 
aardewerk dat warmte uitstekend vast weet te houden. Niet alleen perfect om op te roosteren, 
maar ook bakken en slowcooken is een koud kunstje. Nou  om de temperatuur op het perfecte 
peil te houden. Het resultaat? Overheerlijke malse spareribs waarbij het vlees bijna van de 
botten afvalt. En waarvoor mensen keer op keer terug blijven komen. Letterlijk om je vingers 
bij af te likken. En voor de calorieentellers: spareribs zijn van nature een magere vleessoort.

Mogen we jou ook gauw eens verwelkomen op ons strand-in-het-binnenland?

Lunchgerechten
onderstaande gerechten worden geserveerd tot 16.30 uur

Boerenwit of boerenbruin
MET MET 22 KALFSVLEESKROKETJES KALFSVLEESKROKETJES en mosterd

Boerenwit of boerenbruin
MET CARPACCIOMET CARPACCIO, rucola, pecorino, olijven, pijnboompitjes en tomaat

Boerenwit of boerenbruin
Uitsmijter ham of kaas met drie kakelverse eitjes

Boerenwit of boerenbruin
SUBMARINESUBMARINE met gerookte zalm, mosterd/dilledressing en mesclun-sla

Boerenwit of boerenbruin
CLUBSANDWICH CLUBSANDWICH met gerookte kipfilet, jonge kaas,  
tomaat, ei, ui, augurk, paprika, komkommer, 
kerriedressing en chips

MANDJE VERS GEBAKKEN BROODJESMANDJE VERS GEBAKKEN BROODJES
WIT EN BRUINWIT EN BRUIN 
met aioli

PORTIE FRITES PORTIE FRITES met mayonaise

PORTIE KALFSVLEESBITTERBALLEN PORTIE KALFSVLEESBITTERBALLEN (8 stuks) met mosterd 
PORTIE MINI SNACKS XL PORTIE MINI SNACKS XL (8 stuks) met hot chilisaus
KINDERIJSJEKINDERIJSJE (Schatkistje)
OMAOMA’’S APPELTAART S APPELTAART met vanillesaus en slagroom

13,50

12,95
 

10,50

12,50

14,50

Voorgerechten
TOMPOUCE VAN GEROOKTE ZALM (HOUSE OF LAk S)TOMPOUCE VAN GEROOKTE ZALM (HOUSE OF LAk S)
met tramezzini-toast, mosterd/dilledressing, rode ui en mesclun                                                           
 
CARPACCIO VAN HEREFORD BEEFCARPACCIO VAN HEREFORD BEEF
met zongedroogde tomaat, rucola, pecorino, olijven en pijnboompitjes                                           
 
Romige Zaanse mosterdsoepRomige Zaanse mosterdsoep 
met croutons                                                                                                                                          
         
UIT DE OVEN: GEITENKAASJEUIT DE OVEN: GEITENKAASJE
op een bedje van rucola en balsamicoblaze en noten 

Vitello Tartufo PiemonteVitello Tartufo Piemonte
dungesneden kalfsrib met Pietmontese truffelmayonaise (huisgemaakt)

COCKtail gevulld met hollandse garnalen (Ca. COCKtail gevulld met hollandse garnalen (Ca. 125125 gram) gram) 
overgoten met een whiskysaus

  
MANDJE VERS GEBAKKEN BROODJES, WIT EN BRUINMANDJE VERS GEBAKKEN BROODJES, WIT EN BRUIN met aioli
 
                                                                                                                                                      
                                                                                        

Voor onze kleine gasten
              

KIPNUGGETS/FRIKANDEL/KROKET
  met frites, appelmoes en mayonaise

 

23,50

19,50

22,50

28,75

18,50

18,50

20,50

7,50

7,50

8,50

Hoofdgerechten
onderstaande gerechten worden geserveerd vanaf 17:00 uur

ZALMFILETZALMFILET met hollandaisesaus en venkel                                                                                                                                           
                                                                                                                         
kipsate XXLkipsate XXL 
                                                                                                                        
LANGZAAM GEGAARDE SPARE RIBS UIT DE black EGG (CA. LANGZAAM GEGAARDE SPARE RIBS UIT DE black EGG (CA. 6 6 UUR GEGAARD)UUR GEGAARD)
gemarineerd met honing en ketjap, en geserveerd met aiolisaus                                                      
  
TOURNEDOS (BIEFSTUK VAN DE HAAS) (ca. TOURNEDOS (BIEFSTUK VAN DE HAAS) (ca. 225225 gram) gram)
met stroganoffsaus                                                                                                                                    
    
SPIES MET HEREFORD BIEFSTUKJES (Ca. SPIES MET HEREFORD BIEFSTUKJES (Ca. 250250 gram) gram)
met pepersaus                                                                                                                                        

                                                                                                                                     
  
VEGETARISCH: LASAGNE VAN SPINAZIE, RICOTTA EN LOOKVEGETARISCH: LASAGNE VAN SPINAZIE, RICOTTA EN LOOK
met een romige tomatensaus  

Wiener Schnitzel (ca. Wiener Schnitzel (ca. 300300 gram)  gram) van onze lokale slager Van Tol

Magret de Canard; rose gebraden tamme eendenborst Magret de Canard; rose gebraden tamme eendenborst 
met een sinaasappel-portsaus

Desserts
   
dame blanchedame blanche
vanille ijs, chocoladesaus en slagroom 

Panna cotta Panna cotta met rood fruit compote en slagroom

TirAmisu TirAmisu van lange vingers, koffie, mascarpone, tia maria

OUDERWETSE VRUCHTENSORBETOUDERWETSE VRUCHTENSORBET
met vanille-roomijs, fruit, aardbeiensaus 
en slagroom

7,75

8,50

22,50

9,50

5,95

5,95

Pas in het nieuws: Nederland telt 400 strandtenten... en steeds 
meer daarvan liggen niet eens aan de kust! Zoals De Strandgaper, 
prachtig gelegen aan de Zevenhuizerplas. Een echte  strandtent, 
met zandstrand, een zonnig terras en met een geweldige keuken. 

51°58'53.47"N 
4°33'18.0"O

EST.1991

KIJK SNEL OP DE ANDERE ZIJDe 
Voor nog meer lekkernijen en specialiteiten!

9,75

12,50

8,75

12,50

5,50

8,50
8,50
3,75
4,50

7,50

SPARE RIBS



        

Wijnkaart
HUISWIJNEN/CUVÉES DE LA MAISON  Per glas  per fles  Per glas  per fles
Wit droog:  Wit droog:  Sauvignon blanc   4,50  22,50
  Chardonnay    4,50  22,50 
Wit zoet:Wit zoet: Silvaner    4,50  22,50
Rood: Rood:  Merlot                   4,50  22,50
RosRosÉÉ::       4,50  22,50

WITTE WIJNEN/VINS BLANCSWITTE WIJNEN/VINS BLANCS
ITALIË - Uvam | Pinot Grigio       21,50
Elegante droge witte wijn met een fijn fruitig en licht
toastachtig aroma. De zachtdroge smaak is fris en
evenwichtig en blijft lang aanhouden.

OOSTENRIJK - Rieden Selection | GrOOSTENRIJK - Rieden Selection | GrÜÜner Veltlinerner Veltliner    29,50
Deze Grüner Veltiner zit vol stuivend wit fruit en heeft licht
tropische tonen. De afdronk is soepel en elegant.

ZUID-AFRIKA - Bon Courage | Chardonnay ZUID-AFRIKA - Bon Courage | Chardonnay      32,50 
Mooie aroma’s van toast,  vanille, en een lichte hint van
eiken. Het resultaat is een uiterst zachte en harmonieuze
wijn, rijp en vol van smaak. 

SPANJE - Castelo Medina | VerdejoSPANJE - Castelo Medina | Verdejo             
Een zuivere, sappige, droge witte wijn. Het aroma is
fris en stuivend, met nuances van citrusfruit.
Een karaktervolle witte wijn !    

RODE WIJNEN/VINS ROUGES
ARGENTINIARGENTINIËË - cHakana Mendoza estate | Malbec - cHakana Mendoza estate | Malbec    29,50 
Paarsrood van kleur en zwoel fruitig van geur, met pittige nuances.

ZUID-AFRIKA - De Morgenzon | Syrah   ZUID-AFRIKA - De Morgenzon | Syrah     32,50
Dieprood van kleur en intens bessig van geur, met nuances
van zwart fruit en lichte eikenhouttonen. Vol, rond en zacht van
smaak, met veel aroma.

FRANKRIJK - Pontificis | Syrah | Grenache | MourvFRANKRIJK - Pontificis | Syrah | Grenache | MourvÈÈdredre   
Helderrode, volle, geurige wijn met vers en gekonfijt rood fruit,
een nuance van licht eikenhout en kruidige tonen in het aroma.

ITALIITALIËË - Monte del Fra Ripasso | Rondinella | Corvina Veronese  - Monte del Fra Ripasso | Rondinella | Corvina Veronese  28,50
Helderrood van kleur, met een verfijnd aroma. bevat nuances
van rijp, gekonfijt rood fruit, lichte kruiden en een tikje eikenhout
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Welke mogelijkheden kunnen 
wij u bieden:
•• Diners en lunches voor grotere gezelschappen. Diners en lunches voor grotere gezelschappen.

•• A la carte. A la carte.

•• Speciale groepsarrangementen. Speciale groepsarrangementen.

•• Partycentrum voor feestelijke ontvangsten ter gelegenheid van een Partycentrum voor feestelijke ontvangsten ter gelegenheid van een
  verjaardag, receptie, partij of een andere aanleiding.  verjaardag, receptie, partij of een andere aanleiding.

•• Vergaderingen (ook aparte vergaderruimte aanwezig) gecombineerd Vergaderingen (ook aparte vergaderruimte aanwezig) gecombineerd
  met een passende lunch of diner.  met een passende lunch of diner.

•• Wij verzorgen bij de Strandgaper ook uw hapjes voor thuis. Wij verzorgen bij de Strandgaper ook uw hapjes voor thuis.

•• In de wintermaanden heerlijk genieten bij onze gezellige open haard. In de wintermaanden heerlijk genieten bij onze gezellige open haard.

•• Van een aperitief of digestief genieten in onze sfeervolle bar. Van een aperitief of digestief genieten in onze sfeervolle bar.

•• Barbecues Barbecues

•• Warme en/of koude buffetten Warme en/of koude buffetten

•• Bed en Breakfast Bed en Breakfast

28,75

27,50

24,50

Koude dranken
FrisdrankenFrisdranken
Flesje spa blauw (Flesje spa blauw (0,250,25 ltr)  ltr) 
Karaf plat water (Karaf plat water (1 1 ltr)ltr)
Appelsap / Jus dAppelsap / Jus d’’orange / tomatensap /orange / tomatensap /

RivellaRivella

    BIEREN
Veltins (Veltins (0,250,25 liter)  liter) 
Pul bier (Pul bier (0,5 0,5 liter)liter)

Speciaalbieren op flesSpeciaalbieren op fles
(ca. 10 soorten)                               vanaf                                  vanaf      
  
(zie onze menuborden)(zie onze menuborden)

MIXDRANKEN
Piccolo proseccoPiccolo prosecco
Bacardi & ColaBacardi & Cola
Whisky & ColaWhisky & Cola
Gin & TonicGin & Tonic
Wodka & SinasWodka & Sinas
Malibu / Passoa / Safari / Citroenjenever / Advocaat / CampariMalibu / Passoa / Safari / Citroenjenever / Advocaat / Campari
Port /Sherry / Vermouth / Schippersbitter / JPort /Sherry / Vermouth / Schippersbitter / JÄÄgermeister/germeister/
Beerenburg / Apfelkorn / Bessenjenever Jenever / VieuxBeerenburg / Apfelkorn / Bessenjenever Jenever / Vieux
Whisky / Cognac / Wodka / Rum             vanafWhisky / Cognac / Wodka / Rum             vanaf

Special coffees
IRISH (whisky)

SPANISH (Tia Maria)
ITALIAN (amaretto)
FRENCH (cognac)

Warme dranken
KoffieKoffie
EspressoEspresso
Dubbele espressoDubbele espresso
CappuccinoCappuccino
Koffie verkeerdKoffie verkeerd
Latte macchiatoLatte macchiato
Tip slagroomTip slagroom
Warme chocomelk met slagroomWarme chocomelk met slagroom
TheeThee
Thee met verse muntThee met verse munt

Thee met verse gemberThee met verse gember

2,75
2,75
3,75
3,25
3,25
1,50
3,95
2,75
3,95

2,75
2,75
5,50

2,65

3,15
6,30

3,25

7,95
7,95
7,95
7,95
7,95
3,95
3,95
3,95
4,25

4,25

2,65

Trouwlocatie
             

Wij verzorgen graag uw huwelijksfeest.
Wij zijn een vanuit de gemeente erkende trouwlocatie

Keuken geopend tot Keuken geopend tot 20.00 20.00 uur - Alle prijzen zijn in eurouur - Alle prijzen zijn in euro’’ss
In het belang van onze gasten hebben wij een allergenen informatiekaart In het belang van onze gasten hebben wij een allergenen informatiekaart 
samengesteld voor meerdere allergenen. Indien gewenst kunnen wij u deze samengesteld voor meerdere allergenen. Indien gewenst kunnen wij u deze 

overleggenoverleggen

I.v.m. dagelijkse aanvoer is het mogelijk dat een product niet voorradig isI.v.m. dagelijkse aanvoer is het mogelijk dat een product niet voorradig is

7,95

Gezellig met 
z’n tweeën of 

met een groep

3,50

51°58'53.47"N 
4°33'18.0"O

RUIM 27 JAAR

even lekker ontspannen?
boek nu onze bed & breakfast


