ONTBIJT
Tot 12:00

American breakfast

13

Ontbijt aan zee				

11

Uitsmijter

9

Avocado met gepocheerd ei

7

Quinoa

7

Cranberry Pancakes

7

Tosti ham/kaas

6

Boerenyoghurt met muesli

6

Wentelteefjes van suikerbrood

5

		 				
Croissant met jam

3

Met pancakes met ahorn siroop, toast, spiegelei, donut
Diverse broodjes, beleg en een gebakken spiegelei

Bruin brood met gepocheerd ei en tomaatjes
Met banaan, walnoten en honing
Met ahorn siroop en rood fruit

Met banaan en kaneel

ELKE ZONDAG
Luxe ontbijtbuffet
All you can eat!
12 p.p.
Onze chef maakt de lekkerste eieren naar keuze,
voor de zoetekauw bakt hij de lekkerste pannenkoeken,
op ons buffet staan verschillende soorten broodjes,
croissants, chocoladebroodjes, verschillende soorten
hartig en zoet beleg, fruit en een yoghurtbar
vol met super food.

LUNCH
Tot 17:00

Vegetarische burger			

19

Hamburger 				

18

12 Uurtje Vis

15

Broodje Blue Lagoon

15

Carpaccio								

14

Zalm wrap									

14

Club wrap 								

13

Falafel burger geserveerd met tzatziki en zoetzure komkommer
Burger van 100% rundvlees met sla, ui, tomaat, bacon, kaas en truffelmayonaise
Kreeftensoepje, tonijn salade en garnalenkroketje
Biefstukreepjes met champignons, paprika, ui en teriyakisaus
Oerbrood met flinterdun gesneden ossenhaas, Parmezaanse kaas,
rucola, pijnboompitten en truffelmayonaise
Wrap met gerookte zalm, kruidige roomkaas, frisse sla, rode ui,
kappertjes en mierikswortel mayonaise
Wrap met kip, eiersalade, bacon, frisse sla en huisdressing

Kip shoarma

Pita broodje met gekruide kip reepjes en knoflooksaus

12

Oud scheveningen

12

Flatbread avocado met mozzarella, tomaat en pesto

11

Kibbeling

11

Tuna Melt 								

10

VAN DOBBEN kroketten							

9

Pistolet met oude kaas, roerei sla en bacon

Gebakken kabeljauw stukjes met ravigottesaus
Pistolet met huisgemaakte tonijn salade en gesmolten chedar
Casino brood met twee kalfskroketten

Broodje van de week
Vraag uw gastheer/-vrouw		

Week
prijs

MAALTIJDSALADES
Vis salade						

16

Caesar salade							

15

Thai beef salade 					

15

Tonijn salade							

14

Geitenkaas salade						

14

Hollandse garnaaltjes, paling, gerookte zalm met rode ui en ei
Cajun kip, ui, gekookt ei, spek, Parmezaanse kaas en ansjovis
Biefstuk reepjes, champignons, paprika, ui en Teriyaki saus
Huisgemaakte tonijnsalade

Geitenkaas met walnoten, appel compote en honingdressing

Maand menu
Wist u dat wij maandelijks een wisselend
3-gangen diner aanbieden?!
Deze is vooraan in het
menu te vinden

Week specials
Elke week heeft
Strandpaviljoen Blue Lagoon
een leuke week special.
Informeer bij uw gastheer/-vrouw

Dineren met een groep?
Naast verschillende barbecues heeft
Strandpaviljoen Blue Lagoon ook een
aantal gangendiners speciaal voor grotere
groepen voor u samen gesteld.
Vraag uw vrijblijvende offerte aan via
events@bluelagoon.nl

VOORGERECHTEN
Kreeftensoep

11

Soep van de week

7

Brood								

6

‘t Scheveningertje			

16

Gamba’s piri piri			

15

Carpaccio 					

14

Ibericoham

14

Gerookte zalm rolletjes				

13

Insalata burrata

12

Vegetarische kroketjes

11

Geserveerd met aïoli

Gerookte zalm, Hollandse garnalen en paling
Gepelde gamba’s in piri piri saus

Flinterdunne ossenhaas, Parmezaanse kaas, rucola en pijnboompitten
Met een frisse galia meloen
Gerookte zalm met komkommer, avocado en frisse dressing
Met tomaat, burrata en olijfolie
gevuld met spinazie

OESTERS

Een half dozijn oesters wordt geserveerd met rode wijn vinaigrette en citroen.

Gillardeau				

27

			
Combinatie van de onze oesters

25

De Rolls-Royce onder de oesters, met zorg geselecteerd uit Marennes-Oléron.

Trio van oesters

Zeeuwse Creuses				

Het zuivere water van de Oosterschelde en de stromingen zorgen
voor een mooie zilte smaak

23

Fines de Normandië 		

21

Toegankelijke oester uit Normandië met een unieke jodiumachtige smaak
en een lichte aroma van noot

BLUE LAGOON SPECIALS

In ons homarium (naast de keuken) kunt u zelf uw kreeft uitzoeken

Gegratineerde kreeft
met Grana Padano kaas uit de oven
30

Gegrilde kreeft
gegrilde kreeft met huisgemaakte kruidenboter
28

Visplateau met kreeft
vanaf twee personen
verschillende soorten verse vis uit de vismarkt inclusief kreeft
30 p.p.

Visplateau
vanaf twee personen
verschillende soorten verse vis uit onze vismarkt
27 p.p.

Wist u dat Strandpaviljoen Blue Lagoon
ambassadeur van Noordzeevis is!
Elke woensdag is de gezelligste
vismarkt van Scheveningen.
U kunt uw verse vis zelf
uitzoeken bij onze viskraam.

VISSPECIALITEITEN
Sliptong à la Meunière 							

22

Gegrilde zalmfilet								

22

Lekkerbek

21

Dorade filet 								

21

Zeeuwse mosselen (seizoen)						

21

Gebakken schol 						

20

Vangst v/d Dag

Dag
prijs

Traditioneel in roomboter gegaard en seizoensgroenten

Met een krokante pesto korst, dillesaus en seizoensgroenten
Gebakken kabeljauw
Met wittewijnsaus en seizoensgroenten

Traditioneel bereid in witte wijn, geserveerd met salade en twee sauzen
Naar oma’s recept gebakken

Vraag uw gastheer/-vrouw naar onze dag verse vis

GRILL SPECIALITEITEN
T Bone steak 								

34

								

24

Spareribs 									

20

Vegetarische burger			

19

Kippendijen saté 							

19

Steak van 500 gram

Lady Steak

Malse diamanthaas van 200 gram rosé gebakken, verse seizoensgroenten en saus naar keuze
Iberico ribfingers zonder bot met gemarineerd in pittige Ketjapmarinade
Falafel burger geserveerd met tzatziki en zoetzure komkommer
Malse kippendijen met pittige pindasaus, zuur mix en kroepoek

Gegrilde hamburger 							

Burger van 100% rundvlees met sla, ui, tomaat, bacon en kaas en truffelmayonaise

18

PIZZA’S

Het is helaas niet mogelijk om onze pizza’s zelf samen te stellen, bedankt voor uw begrip!

Blue Lagoon					

17

Carpaccio						

17

Frutti di mare 					

16

Quattro formaggi				

16

Funghi e prosciutto 		

15

Vegetariana 						

15

Siciliana

				
Mozzarella, tomatensaus, kappertjes, olijven en ansjovis

15

Pepperoni 				

14

Margherita 		

13

Mozzarella, tomatensaus, tonijn, uienringen, cherrytomaten en pesto
Mozzarella, tomatensaus, flinter dunne ossenhaas, Parmezaanse kaas en truffelmayonaise
Mozzarella, tomatensaus en diverse soorten zeevruchten
Mozzarella, tomatensaus, vier Italiaanse kaassoorten en rucola
Mozzarella, tomatensaus, champignons en ham
Mozzarella, tomatensaus en verschillende soorten verse groenten

Mozzarella, tomatensaus en pikante worst
Mozzarella en tomatensaus

EXTRA TE BESTELLEN
Zoete aardappel friet met truffelmayonaise en Parmazaanse kaas
Friet
Verse groenten
Gemengde salade
Pindasaus				
Appelmoes 				
Pepersaus, Champignonsaus
Dillesaus, remouladesaus
Mayonaise/Ketchup

7
4
4
3
2
2
2
2
1

HAPPY KIDS
Maaltijden Kids tot 12 jaar
Piet Piraat 						

8

Bambino pizza

8

Nemo 							

8

								
Kipnuggets met patat en appelmoes

8

Kroket met patat en appelmoes
Kaas en tomatensaus

Kibbeling met patat en appelmoes

Pino

Onze kinderen zijn de toekomst en daar moeten we ze goed op voorbereiden, wat is er dan
belangrijker dan lekker en goed eten? Met de recepten van Ella’s kitchen bieden we een variërend
menu voor de kleintjes. De gerechten zijn Biologisch en worden au bain marie opgewarmd.
Maaltijden Kids vanaf 12 maanden
Biologische Pasta Bolognese

7

Curry schotel

7

Pasta met rundvlees en groente
Kip met groente, mango, rijst en milde kruiden
							
Groente met rundvlees, bonen en gemengde kruiden

Runderstoofpotje

7

Maaltijden Kids vanaf 6 maanden
7

Groente ovenschotel

Groente, linzen en zoete aardappel

7

Kip ovenschotel

Kip, groente, mango, rijst en milde kruiden

Fruitzakje Kids vanaf 4 maanden
Aardbei + Appel

3

Banaan + Cocos

3

Bosbessen + appel + banaan

					

		

3

NAGERECHTEN
Kaasplankje									

17

Chef dessert plateau (vanaf 2 pers, prijs p.p.) 				

13

Espresso Martini

11

Tropical Moment						

10

Verschillende soorten kaas met vijgenbrood en jam
Diverse kleine nagerechten

Belenkaya Vodka , Kahlua, vanille siroop en espresso
Drie soorten sorbetijs, vers fruit, 7up en verse slagroom

Tony Chocolonely salted caramel

10

Italiaanse Tiramisu		

10

Crazy Raspberry

10

The Dame							

10

Oreo Bananasplit 					

10

Kinderijsje								

5

		
Salted caramel ijs met stukjes caramel en Tony Chocolonely chocolaatje
Naar Italiaans recept

Wafelbakje met framboos sorbetijs en roodfruit
Wit chocolade ijs met chocoladesaus en verse slagroom

Banaan, vanille roomijs en chocoladesaus met verse slagroom
Speciaal voor de kleintjes

TAKE AWAY

Wist u dat u ook thuis van onze
heerlijke pizza’s kunt genieten!
Al onze pizza’s zijn ook te bestellen
om mee te nemen!
Vraag uw gast heer/vrouw
naar de speciale meeneem kaart.

VAN TOEN TOT NU
In 1978 openden Peter en Tineke Ludovici hun eerste strandtent aan de
boulevard van Scheveningen, de Blue Lagoon. Net na de opbouw in 1980 op
19 april werd de Blue Lagoon opgeslokt door de Noordzee na een heftige
Noord Wester storm die raasden over de kust van Scheveningen. Na een
weder opbouw bleef Blue Lagoon groeien en is al jaren niet meer weg te
denken aan de Scheveningse boulevard.
Strandpaviljoen Blue Lagoon dook in de afgelopen veertig jaar diverse keren
op in het nieuws. Zo moest blue lagoon sluiten na een muziek affaire
waardoor Blue Lagoon enkele jaren door het leven ging als strandpaviljoen
Palm Beach.
Ook maakte de Blue Lagoon begin ’00 zich hard voor een verlenging van
het strandseizoen. Uiteindelijk met succes: in 2005 nam de gemeente het
besluit dat strandtenten voortaan twee maanden langer open mogen, tot
eind oktober.
Zo werd strandpaviljoen Blue Lagoon in 2009 verkozen tot ‘beste
strandtent’ van Nederland.
In 2016 hebben Peter en Tineke het stokje overgegeven aan hun dochter
Lindsey Ludovici die van jongs af aan het hele bedrijf doorlopen heeft, zo
stond ze op haar elfde patat en kroketen te bakken samen met haar zus
Kim, en draaide ze vanaf 2005 de Blue Lagoon voor haar ouders.
De strandtent maakte in 2018 een rampzalige start. Door onbekende
oorzaak branden Strandpaviljoen Blue Lagoon op 19 april 2018 tot de
grond toe af, exact 38 jaar na dat Blue Lagoon werd meegesleurd door de
Noordzee op 19 april 1980. Peter Ludovici is met man en macht aan de slag
gegaan om een tijdelijk paviljoen neer te zetten terwijl de toen hoogzwangere Lindsey Ludovici ervoor zorgde dat Blue Lagoon na slechts twee dagen
na de brand weer open kon gaan voor haar gasten.
In de winter maanden van 2018 is Lindsey samen met haar vriend Sander
Waaijenberg aan de slag gegaan om Strandpaviljoen Blue Lagoon
eigenhandig te gaan bouwen en inrichten tot het prachtige paviljoen waar u
zich nu bevindt.

