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- WIST U DAT -
• • Zandvoort 17.142 inwoners heeft.Zandvoort 17.142 inwoners heeft.
• • De Nederlandse kust 432 km lang is, Zandvoort bestaat uit 9 km strand.De Nederlandse kust 432 km lang is, Zandvoort bestaat uit 9 km strand.
• • Er in Zandvoort 37 strandpaviljoens zijn.Er in Zandvoort 37 strandpaviljoens zijn.
• • Wij bij Beach Club Tien in september al Kerst vieren.Wij bij Beach Club Tien in september al Kerst vieren.
• • Wij 10.000 keer André van Duin draaien met het fantastische lied: “Als de zon schijnt”.Wij 10.000 keer André van Duin draaien met het fantastische lied: “Als de zon schijnt”.
• • De bijnaam van een inwoner van Zandvoort een “Scharrekop” is.De bijnaam van een inwoner van Zandvoort een “Scharrekop” is.
• • Het per dag 2 keer eb en vloed is.Het per dag 2 keer eb en vloed is.
• • Het liedje “we gaan naar Zandvoort bij de zee” in 1915 door Louis Davids geschreven is.Het liedje “we gaan naar Zandvoort bij de zee” in 1915 door Louis Davids geschreven is.
• • Zandvoort al sinds 1881 als enige badplaats een treinstation heeft.Zandvoort al sinds 1881 als enige badplaats een treinstation heeft.
• • Beach Club Tien in de nacht van 4 op 5 Juli 2020 volledig is afgebrand.Beach Club Tien in de nacht van 4 op 5 Juli 2020 volledig is afgebrand.
• • Dat Youri na 14 jaar werken bij Beach Club Tien met horeca pensioen is.Dat Youri na 14 jaar werken bij Beach Club Tien met horeca pensioen is.
• • Ieder jaar in maart de Runner’s world Zandvoort Circuit Run wordt gehouden.Ieder jaar in maart de Runner’s world Zandvoort Circuit Run wordt gehouden.
• • In 1930 de eerste race werd gereden op het circuit van Zandvoort.In 1930 de eerste race werd gereden op het circuit van Zandvoort.
• • In 1952 de eerste Formule 1 race werd gereden.In 1952 de eerste Formule 1 race werd gereden.
• • Max verstappen in 2021 & 2022 de Dutch GP heeft gewonnen.Max verstappen in 2021 & 2022 de Dutch GP heeft gewonnen.
• •  Wij 9 en 10 April 2023 een paas brunch serveren met echte paashazen. Wij 9 en 10 April 2023 een paas brunch serveren met echte paashazen.
• • Zandvoort ooit een kuuroord was waar Keizerin Elisabeth (Sissi) verbleef,  Zandvoort ooit een kuuroord was waar Keizerin Elisabeth (Sissi) verbleef,  

vandaar het borstbeeld op de boulevard.vandaar het borstbeeld op de boulevard.
• • Dat Beach Club Tien gesponsord wordt door Airforce, een Zandvoortse onderneming.Dat Beach Club Tien gesponsord wordt door Airforce, een Zandvoortse onderneming.
• • De laatste zondag in September het shantykoren festival wordt georganiseerd op ons terras.De laatste zondag in September het shantykoren festival wordt georganiseerd op ons terras.
• • Heel Beach Club Tien ’s winters wordt opgeslagen in een loods van 250m2.Heel Beach Club Tien ’s winters wordt opgeslagen in een loods van 250m2.
• • Wij beschikken over ruim 400 zitplaatsen op het terras en ruim 100  zitplaatsen binnen.Wij beschikken over ruim 400 zitplaatsen op het terras en ruim 100  zitplaatsen binnen.
• • Onze keuken  42m2 is en alles hier bereidt word.Onze keuken  42m2 is en alles hier bereidt word.
• • U vanuit Amsterdam helemaal over een fietspad naar Zandvoort kunt fietsen.U vanuit Amsterdam helemaal over een fietspad naar Zandvoort kunt fietsen.
• • Er in 1897 een tramverbinding was naar Haarlem.Er in 1897 een tramverbinding was naar Haarlem.
• • Het eerste Holland Casino in Nederland in 1976 geopend werd in Zandvoort.Het eerste Holland Casino in Nederland in 1976 geopend werd in Zandvoort.
• • Ieder jaar op de boulevard een EK zandsculpturen festival wordt georganiseerd.Ieder jaar op de boulevard een EK zandsculpturen festival wordt georganiseerd.
• • Beach Club Tien in 2016 uitgeroepen is tot beste strandtent van Noord-Holland.Beach Club Tien in 2016 uitgeroepen is tot beste strandtent van Noord-Holland.
• • Wij ieder jaar in februari opbouwen en in oktober afbouwen.Wij ieder jaar in februari opbouwen en in oktober afbouwen.
• • Dat onze strandtent in ruim 2 weken is opgebouwd en afgebouwd.Dat onze strandtent in ruim 2 weken is opgebouwd en afgebouwd.
• • Heerlijke ijskoffie schenken met diverse smaken, eventueel ook om mee te nemen.Heerlijke ijskoffie schenken met diverse smaken, eventueel ook om mee te nemen.
• • Wij bedienen in de speeltuin zodat u als ouders de kinderen in de gaten kunt houden  Wij bedienen in de speeltuin zodat u als ouders de kinderen in de gaten kunt houden  

maar ook kunt genieten van onze service.maar ook kunt genieten van onze service.
• • Wij heel blij zijn met u als gast.Wij heel blij zijn met u als gast.
• • Wanneer u heeft genoten van uw verblijf wij dit graag teruglezen op social media.Wanneer u heeft genoten van uw verblijf wij dit graag teruglezen op social media.
• • Als u iets te vieren heeft, wij het graag horen bij de reservering.Als u iets te vieren heeft, wij het graag horen bij de reservering.
• • Als u iets groters te vieren heeft, wij beschikken over een aparte locatie voor feesten en partijen.  Als u iets groters te vieren heeft, wij beschikken over een aparte locatie voor feesten en partijen.  

Het is gevestigd naast Beach Club Tien en beschikt over een eigen bar, keuken en terras.Het is gevestigd naast Beach Club Tien en beschikt over een eigen bar, keuken en terras.  

TEL. 023-5713200, INFO@BEACHCLUBTIEN.NL, WWW.BEACHCLUBTIEN.NL
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- ONTBIJT - 
Beach Club Tien Ontbijt jong belegen kaas,  Beach Club Tien Ontbijt jong belegen kaas,  
ham, tonijnsalade, gekookt ei, hagelslag en jam €   11,95ham, tonijnsalade, gekookt ei, hagelslag en jam €   11,95
(Keuze uit koffie of thee, diverse broodsoorten en croissantjes)(Keuze uit koffie of thee, diverse broodsoorten en croissantjes)

Roombotercroissantjes met boter, kaas en jam  €   4,50Roombotercroissantjes met boter, kaas en jam  €   4,50

LUNCHKAART

- LUXE BROODJES -
Keuze uit: volkoren bruin of wit ambachtelijk rustiekKeuze uit: volkoren bruin of wit ambachtelijk rustiek

Lauwwarme boerenham met honingmosterdsaus  €   Lauwwarme boerenham met honingmosterdsaus  €   7,957,95

Filet americain speciaal (ei, ui en mayonaise)  €   8,25Filet americain speciaal (ei, ui en mayonaise)  €   8,25

Huisgemaakte rosbief met bieslookmayonaise Huisgemaakte rosbief met bieslookmayonaise 
en zongedroogde tomaatjes €   8,95en zongedroogde tomaatjes €   8,95

BFC Beach fried chicken met sambalmayonaise €   8,95BFC Beach fried chicken met sambalmayonaise €   8,95

Huisgemaakte tonijnsalade €   9,25Huisgemaakte tonijnsalade €   9,25

BCLT met uitgebakken spek, warme kip, gemengde sla, BCLT met uitgebakken spek, warme kip, gemengde sla, tomaat en mayo €   9,25tomaat en mayo €   9,25

Hete kip, kippendij met pittige chilisaus €   10,25Hete kip, kippendij met pittige chilisaus €   10,25

Beachburger, 200 gram puur rundvlees, kaas, gebakken spek, Beachburger, 200 gram puur rundvlees, kaas, gebakken spek, 
sla en tomaat € 11,50sla en tomaat € 11,50

Hummus van rode biet en avocado smash €  8,50Hummus van rode biet en avocado smash €  8,50

Brie de Meaux, gemengde noten en vijgenjam   €   10,25Brie de Meaux, gemengde noten en vijgenjam   €   10,25

Trio van broodjes rijkelijk belegd met tonijnsalade, gerookte zalm enTrio van broodjes rijkelijk belegd met tonijnsalade, gerookte zalm en
Hollandse garnalen € 12,95Hollandse garnalen € 12,95

Flat bread met carpaccio met truffelmayonaise en pijnboompitten  € 12,25Flat bread met carpaccio met truffelmayonaise en pijnboompitten  € 12,25

Flat bread met gerookte zalm, cream cheese, komkommerlinten € 12,25Flat bread met gerookte zalm, cream cheese, komkommerlinten € 12,25

Oude Beemster kaas met grove mosterdmayonaise €   8,25Oude Beemster kaas met grove mosterdmayonaise €   8,25

Gezond, ham, kaas, sla, tomaat, komkommer en gekookt ei €   8,25Gezond, ham, kaas, sla, tomaat, komkommer en gekookt ei €   8,25

- ZACHTE WITTE BOLLETJES -
Kroket  €   4,50Kroket  €   4,50

Frikadel  €   4,25Frikadel  €   4,25

Jonge kaas of boerenham €   4,25 Jonge kaas of boerenham €   4,25 

Hagelslag €   4,25Hagelslag €   4,25

  - UITSMIJTERS -
Uitsmijter ham of kaas  €   8,75Uitsmijter ham of kaas  €   8,75

Uitsmijter ham en kaas €   9,50Uitsmijter ham en kaas €   9,50

Uitsmijter spek en kaas €   9,95Uitsmijter spek en kaas €   9,95

- TOSTI’S -
Tosti kaas  €   4,50Tosti kaas  €   4,50

Tosti ham en kaas  €   4,95Tosti ham en kaas  €   4,95

Tosti kaas, salami, tomaat en curryketchup €   5,25Tosti kaas, salami, tomaat en curryketchup €   5,25

Tot 12:00 uurTot 12:00 uur - PANINI -
Pulled chicken met avocado smash, salsa Pulled chicken met avocado smash, salsa en oude kaas        € 9,95en oude kaas        € 9,95

Caprese met mozzarella, groene pesto en tomaat         € 9,95Caprese met mozzarella, groene pesto en tomaat         € 9,95

- YOGHURT -
Yoghurt met siroop en vers fruit €   5,95Yoghurt met siroop en vers fruit €   5,95

Yoghurt met muesli en honing €   5,75Yoghurt met muesli en honing €   5,75

- MAALTIJDSALADES -
Alle maaltijdsalades worden geserveerd met broodAlle maaltijdsalades worden geserveerd met brood

Vegetarische Griekse salade met feta en tzatzik € 18,95Vegetarische Griekse salade met feta en tzatzik € 18,95

Salade van Buffelmozzarella, cherrytomaat, rode ui, olijven,  Salade van Buffelmozzarella, cherrytomaat, rode ui, olijven,  
basilicum olie en pijnboompitten € 18,95basilicum olie en pijnboompitten € 18,95

Mexicaanse kipsalade van gebakken kippendijfilet Mexicaanse kipsalade van gebakken kippendijfilet 
met tortillachips, tomatensalsa en geraspte cheddar € 19,95met tortillachips, tomatensalsa en geraspte cheddar € 19,95

Carpacciosalade met truffelmayonaise, Carpacciosalade met truffelmayonaise, 
pijnboompitten en Tête de Moine  € 19,95pijnboompitten en Tête de Moine  € 19,95

Poké bowl salade met gemarineerde rauwe tonijn, Poké bowl salade met gemarineerde rauwe tonijn, 
rauwe zalm, avocado en wakame € 21,95rauwe zalm, avocado en wakame € 21,95

Beach Club Tien salade, frisse salade met Beach Club Tien salade, frisse salade met 
gerookte zalm, Hollandse garnalen en wasabimayonaise  € 20,95gerookte zalm, Hollandse garnalen en wasabimayonaise  € 20,95

- SNACKS EN BITTERGARNITUUR -
Bitterballen 8 stuks (rundvlees) €   8,25Bitterballen 8 stuks (rundvlees) €   8,25

Kaasstengels 10 stuks €   9,50Kaasstengels 10 stuks €   9,50

Kaasstengels 4 stuks en bitterballen 4 stuks €   8,95Kaasstengels 4 stuks en bitterballen 4 stuks €   8,95

Crispy butterfly gambas 10 stuks €   9,50Crispy butterfly gambas 10 stuks €   9,50

Kipnuggets met sambalmayonaise 8 stuks €   8,95Kipnuggets met sambalmayonaise 8 stuks €   8,95

Vegatarische Ajuma Balls 8 stuks €   9,50Vegatarische Ajuma Balls 8 stuks €   9,50

Mediterraans plankje een combinatie van vlees, kaas enMediterraans plankje een combinatie van vlees, kaas en
gemarineerde olijven € 13,95gemarineerde olijven € 13,95

Bittergarnituur 14 stuks € 12,95Bittergarnituur 14 stuks € 12,95

Bittergarnituur de luxe, warm en koud € 17,95Bittergarnituur de luxe, warm en koud € 17,95

DINERKAART

- BROODPLATEAU -
Klein broodplateau met kruidenboter en truffelmayo €   6,25Klein broodplateau met kruidenboter en truffelmayo €   6,25

Groot broodplateau met kruidenboter en truffelmayo €   9,25Groot broodplateau met kruidenboter en truffelmayo €   9,25

- SOEPEN -
Kleine pomodorisoep, romige tomatensoepKleine pomodorisoep, romige tomatensoep
met crème fraîche en basilicumolie €   6,25met crème fraîche en basilicumolie €   6,25

Grote pomodorisoep, romige tomatensoepGrote pomodorisoep, romige tomatensoep
met crème fraîche en basilicumolie €   7,25met crème fraîche en basilicumolie €   7,25

Kleine Franse uiensoep met kaasbroodjes van geraspte kaas €   6,75Kleine Franse uiensoep met kaasbroodjes van geraspte kaas €   6,75

Grote Franse uiensoep met kaasbroodjes van geraspte kaas €  8,25Grote Franse uiensoep met kaasbroodjes van geraspte kaas €  8,25

- VOORGERECHTEN -
Carpaccio, huisgerookt met truffelolie en Tête de Moine € 13,95Carpaccio, huisgerookt met truffelolie en Tête de Moine € 13,95

Caesar salade met kip, spek, ei en croutons € 12,95Caesar salade met kip, spek, ei en croutons € 12,95

Hollandse garnalencocktail € 14,95Hollandse garnalencocktail € 14,95

Gerookte eendenborst met oosterse dressing € 13,50Gerookte eendenborst met oosterse dressing € 13,50

Taartje van gerookte makreel met appel en bieslook € 13,50Taartje van gerookte makreel met appel en bieslook € 13,50

Trio van gerookte zalm, Hollandse garnalen en gerookte makreel  € 15,50Trio van gerookte zalm, Hollandse garnalen en gerookte makreel  € 15,50

Garnalenkroketjes met wasabimayonaise en toast € 14,95Garnalenkroketjes met wasabimayonaise en toast € 14,95

Gamba’s met sambal, knoflook en gemberGamba’s met sambal, knoflook en gember € 14,95 € 14,95

Gegratineerde kastanjechampignons gevuld met surimi, room en bosuiGegratineerde kastanjechampignons gevuld met surimi, room en bosui € 15,50 € 15,50

Portobello gevuld met geitenkaas, bieslook, honing en pijnboompitten € 15,50Portobello gevuld met geitenkaas, bieslook, honing en pijnboompitten € 15,50

Entree aan Zee, Sharing Plate van diverse koudeEntree aan Zee, Sharing Plate van diverse koude
en warme voorgerechten (vanaf 2 personen, € 17,50 p.p)  v.a.€ 35,00en warme voorgerechten (vanaf 2 personen, € 17,50 p.p)  v.a.€ 35,00

- MAALTIJDSALADES -
Alle maaltijdsalades worden geserveerd met broodAlle maaltijdsalades worden geserveerd met brood

Vegetarische Griekse salade met feta en tzatzik € 18,95Vegetarische Griekse salade met feta en tzatzik € 18,95

Salade van Buffelmozzarella, cherrytomaat, rode ui, olijven,  Salade van Buffelmozzarella, cherrytomaat, rode ui, olijven,  
basilicum olie en pijnboompitten € 18,95basilicum olie en pijnboompitten € 18,95

Mexicaanse kipsalade van gebakken kippendijfilet met tortillachips,Mexicaanse kipsalade van gebakken kippendijfilet met tortillachips,
 tomatensalsa en geraspte cheddar € 19,95 tomatensalsa en geraspte cheddar € 19,95

Carpacciosalade met truffelmayonaise, pijnboompitten en Tête de Moine  € 19,95Carpacciosalade met truffelmayonaise, pijnboompitten en Tête de Moine  € 19,95

Poké bowl salade met gemarineerde rauwe tonijn, rauwe zalm, avocado Poké bowl salade met gemarineerde rauwe tonijn, rauwe zalm, avocado 
en wakame  € 21,95en wakame  € 21,95

Beach Club Tien salade, frisse salade met gerookte zalm, Beach Club Tien salade, frisse salade met gerookte zalm, 
Hollandse garnalen en wasabimayonaise € 20,95Hollandse garnalen en wasabimayonaise € 20,95

- VISGERECHTEN -
Alle visgerechten worden geserveerd met frites of gebakken aardappelsAlle visgerechten worden geserveerd met frites of gebakken aardappels

Zalmburger op brioche bun met sla en mierikswortelsaus € 22,50Zalmburger op brioche bun met sla en mierikswortelsaus € 22,50

Zalmfilet geglaceerd met teriyakisaus, geserveerd met witte rijst € 24,50Zalmfilet geglaceerd met teriyakisaus, geserveerd met witte rijst € 24,50

Tonijnsteak kort gebakken met sojasaus en wasabi € 28,50Tonijnsteak kort gebakken met sojasaus en wasabi € 28,50

Gebakken schelvis met tartaarsaus € 24,50Gebakken schelvis met tartaarsaus € 24,50

Zeebaarsfilet met kreeftensaus € 24,50Zeebaarsfilet met kreeftensaus € 24,50

Kabeljauwfilet met een kruidenkorstje en gepofte zontomaatjes € 25,50Kabeljauwfilet met een kruidenkorstje en gepofte zontomaatjes € 25,50

Diner aan Zee, diverse vissoorten op een Sharing Plate Diner aan Zee, diverse vissoorten op een Sharing Plate 
(vanaf 2 personen, € 37,50 p.p.) v.a. € 75,00 (vanaf 2 personen, € 37,50 p.p.) v.a. € 75,00 

 - VLEESGERECHTEN -
Alle vleesgerechten worden geserveerd met frites of gebakken aardappelsAlle vleesgerechten worden geserveerd met frites of gebakken aardappels

Beachburger, 200 gram puur rundvlees, kaas, gebakken spek, Beachburger, 200 gram puur rundvlees, kaas, gebakken spek, 
sla en tomaat € 18,50sla en tomaat € 18,50

Kipsaté van kippendijfilet met huisgemaakte pindasaus, kroepoek en atjar € 19,50Kipsaté van kippendijfilet met huisgemaakte pindasaus, kroepoek en atjar € 19,50

Spareribs op onze wijze met knoflooksaus en cocktailsaus € 22,50Spareribs op onze wijze met knoflooksaus en cocktailsaus € 22,50

Lamshaasjes Provençaals gemarineerd met warme knoflooksaus € 26,50Lamshaasjes Provençaals gemarineerd met warme knoflooksaus € 26,50

Tournedos 200 gram met beurre cafe de Paris € 29,50Tournedos 200 gram met beurre cafe de Paris € 29,50

Lady steak 160 gram met beurre cafe de Paris € 25,50Lady steak 160 gram met beurre cafe de Paris € 25,50

Gepaneerde schnitzel met de keuze uit Gepaneerde schnitzel met de keuze uit 
champignonroomsaus of pepersaus € 19,50champignonroomsaus of pepersaus € 19,50

Soft taco met tinga kip, kaas en quacamole € 21,50Soft taco met tinga kip, kaas en quacamole € 21,50

- VEGETARISCHE GERECHTEN -
Vegan bietenburger met mosterd, tomaten relish enVegan bietenburger met mosterd, tomaten relish en
sweet pickle relish € 19,50sweet pickle relish € 19,50

Gegratineerde wrap met groene pesto, zongedroogde tomaatjes,Gegratineerde wrap met groene pesto, zongedroogde tomaatjes,
groenten en oude kaas   € 19,50groenten en oude kaas   € 19,50

- DESSERTS -
Scroppino € 8,50Scroppino € 8,50

Huisgemaakte tiramisu € 8,50Huisgemaakte tiramisu € 8,50

Huisgemaakte cheesecake met frambozencoulis, vanille-ijs en slagroom € 8,75Huisgemaakte cheesecake met frambozencoulis, vanille-ijs en slagroom € 8,75

Huisgemaakte brownie met vanille saus en een bolletje vanille ijs € 9,25Huisgemaakte brownie met vanille saus en een bolletje vanille ijs € 9,25

Dame blanche € 8,25Dame blanche € 8,25

Sorbetijs van mango met vers fruit € 8,75Sorbetijs van mango met vers fruit € 8,75

Italiaanse liefde van mascarpone, karamel, Amaretto en advocaat € 9,00Italiaanse liefde van mascarpone, karamel, Amaretto en advocaat € 9,00

Kinderijs meeneembeker € 5,25Kinderijs meeneembeker € 5,25

Dessertwijn Williams & Humbert Tenido Pedro Ximénez € 7,50Dessertwijn Williams & Humbert Tenido Pedro Ximénez € 7,50

Espresso Martini € 10,50Espresso Martini € 10,50

U kunt tot 16:00 uur van onze lunchkaart genieten. U kunt tot 16:00 uur van onze lunchkaart genieten. 
Op zaterdag en zondag kunt u ook van 12:00 uur tot 15:00 uur bestellen van onze Op zaterdag en zondag kunt u ook van 12:00 uur tot 15:00 uur bestellen van onze 
dinerkaart. In overleg met de keuken is het ook mogelijk om tijdens de lunch van maandagdinerkaart. In overleg met de keuken is het ook mogelijk om tijdens de lunch van maandag
tot en met vrijdag van onze dinerkaart te bestellentot en met vrijdag van onze dinerkaart te bestellen

- KINDERMENU’S (TOT 12 JAAR) -
Mini Beach burger geserveerd met frites €  8,95Mini Beach burger geserveerd met frites €  8,95

Kipnuggets, kroket of frikadel geserveerd met frites €  8,95Kipnuggets, kroket of frikadel geserveerd met frites €  8,95

Verse pasta met tomatensaus €  8,95Verse pasta met tomatensaus €  8,95

Visfrietjes geserveerd met frites €  8,95Visfrietjes geserveerd met frites €  8,95
Wij beschikken ook over een Allergenenkaart.Wij beschikken ook over een Allergenenkaart.
Vegetarische gerechtenVegetarische gerechten

Naast de gerechten op deze dinerkaart kunt u ook een keuze maken uit onze Naast de gerechten op deze dinerkaart kunt u ook een keuze maken uit onze 
wisselende specialiteiten. U vindt deze op de krijtborden of vraag onze medewerkers.wisselende specialiteiten. U vindt deze op de krijtborden of vraag onze medewerkers.


