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- ONTBIJT -  
- tot 12.00 - 

Egg-cellent start of the day 9,50  
broodjes - croissant - ei - bacon - 

beleg - yoghurt - fruit 
 

De uitmijter 8,75  
3 eieren - ham en/of kaas -

boerenmaisbrood 
 

 De portier 11,50 
3 eieren - carpaccio -  

boerenmaisbrood 

- LUNCH - 
- tot 17.00  

Geen Westlandse tomatensoep 6,75 
tomaten - crème fraîche 

 
 
 

 

Italiaanse bol stroomopwaarts 11,75 
gerookte Noorse zalm - ei - 

honingmosterd dressing 
 

Waldkorn bol tok tok 10,50 
warme kip - gebakken groente -

kerriedressing 
 

Italiaanse bol leeflang 7,50 
ham en kaas - ei - cherry tomaten - 

mosterd mayonaise 

 
 
 
 
 
 

 
- LUNCH SPECIALS - 

- tot 17.00 - 
 

2 Seasons beach burger 
Waardse runderburger 200gr - bacon -  

jonge kaas - cherry tomaten -  
geheime saus combinatie 

15,50 

 

Mr. Bean vegan burger  
bonen burger - vegan cheddar - 

piccalilly - cherry tomaten 
11,25 

Het krokante echtpaar 8,75 
2 runderkroketten - boerenmaisbrood  

 

You make me melt - tostini 6,75 
mozzarella - cherry tomaten - pesto 

 
 

 

Italiaanse bol voortruffelijk 11,25 
ossenhaas carpaccio - rucola - 

kappertjes - pesto - truffeldressing 
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- JULIUS CEASAR SALADS - 
- tot 17.00 - 

 

 Klassiek 11,50 
little gem - bacon - ei -  

Parmezaanse kaas 
 

Gerookte zalm 14,25 
little gem - bacon - ei -  

Parmezaanse kaas 
 

Kip 12,50 
little gem - bacon - ei -  

Parmezaanse kaas 
 
 
 

- STA IN VUUR EN FLAMMKUCHEN - 
leuk om te delen 

- tot 17.00 - 
 

Hot pikanto 9,75 

rundergehakt - jalapeño - rode ui  
olijven - spiced roasted garlic 

 

Vegetarisch 8,75 
mozzarella - cherry tomaten -  
rode ui - pesto - crème fraîche 

 
Gerookte zalm 11,75 

crème fraîche - cherry tomaten -  
rode ui - citroen  

 
 
 
 - SEA SPECIAL -  

 
* Zilte liefde 9,-/17,-   

3 of 6 oesters - citroen - tabasco  
 
 
 
 

 
- KIDS - 
Tosti 4,-  

brood - ham en/of kaas - ketchup 
 

Kroket 4,50 
bolletje - mayonaise 

 
Portie patat  4,50  

Vlaamse friet - mayonaise  
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- BITES - 
 

Take a Break-Brood 6,50 
breekbrood - aioli - kruidenboter 

 

Mexicaanse Croky 7,50 
nacho’s - kaas - 

crème fraîche - guacamole  
 

Groente sticks uit Azië 6,75 
12 loempia’s - chilisaus 

 
* Zilte liefde 9,-/17,-   

3 of 6 oesters - citroen - tabasco  
 
 
 
 
 

UITGEBREIDE ZONDAGSBRUNCH - 

- 11.00 tot 14.00 - 

Al een aantal jaar presenteren wij elke zondag een overheerlijk brunch buffet. Hierbij worden 

onder andere pannenkoeken en ei-gerechten door onze gezellige chefs naar wens klaargemaakt 

vanuit onze open keuken!  De zondagsbrunch is ideaal voor vieringen als verjaardagen, 

babyshowers, trouwdagen & jubilea of een gezellige dag met vrienden of familie.  

Volwassene €15,50 

Kids 5 t/m 12 €7,50 

Kids 0 t/m 4 Gratis 

Elke 5de volwassene eet gratis! 

Vleesragoutballen 9,75 
12 bitterballen - mosterd - mayonaise 

 
Borrelmix 10,50 

14 bittergarnituur - mosterd -
mayonaise - chili saus  

 

Moi cherry bruschetta 6,50 
cherry tomaten - knoflook  - rode ui - 

balsamico 
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- LIVE COOKING DINER - 
- vanaf 17.30 - 

 

 
 
 

In de avond kunt u gebruik maken van ons unieke diner concept op het strand. Onze chefs maken 
de heerlijkste vis en vleesgerechten onbeperkt en naar wens voor u klaar.  

 

 
 
 VOORGERECHTEN AAN TAFEL UITGESERVEERD 

carpaccio – bruschetta - breekbrood  
 

 
 
 VLEES 

 
House steak 

Sparerib 
Burger 
Speklap 
Kip saté   

 

 
 
 

VIS 
 

Zalmfilet 
Gamba’s 

Victoriabaars 
*Oesters 

Seizoens vis 

 
 
 

SIDEDISH 
 

Saladebar 
Aardappelgerecht 

Rijstgerecht 
Flammkuchen 
Vlaamse friet 

 

 
 
 MEGA CHOCOLADE FONTEIN 

Belgische chocolade - dips - fruit - schepijs 
 

 
 
 

Volwassene €24,- 
Kids 5 t/m 12 €12,50 
Kids 0 t/m 4 Gratis 
Exclusief drank 

 
 

 
 
 

Volwassene €37,50 
Kids 5 t/m 12 €17,50 
Kids 0 t/m 4 €5,- 
Kinderstoel gratis 
Inclusief 2 uur drank 
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- A LA CARTE DINER - 
- vanaf 17.30 - 

 

 
 
 

OM TE BEGINNEN EN TE DELEN 

 

Take a Break-Brood 6,50 
breekbrood - aioli - kruidenboter 

 

Flammkuchen  8,75 
mozzarella - cherry tomaten - 
rode ui - pesto - crème fraîche 

VOORGERECHTEN 

 

Voortruffelijk 10,50 
ossenhaas carpaccio - truffeldressing  -  

rucola - pesto 
 

Moi cherry bruschetta 6,50 
cherry tomaten - knoflook - rode ui - 

balsamico 
 

Geen Westlandse tomatensoep 6,75 
tomaten - crème fraîche 

 
Garnalen cocktail 7,25 
garnalen - babyleaf -  

cocktailsaus  
 
 
 
 

- SEA SPECIAL -  
 

* zilte liefde 9,-/17,-   
3 of 6 oesters - citroen - tabasco  
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- HOOFDGERECHTEN VLEES - 
Alle gerechten worden geserveerd met  

Vlaamse friet en mayonaise 
 

Beach house steak 24,-  
biefstuk - gebakken groente - 

champignonsaus - 300gr 
 

Roosterribs 17,50  
spareribs - marinade - 600gr 

 
2 Seasons beach burger 15,50 

Waardse runderburger - bacon -  
jonge kaas - cherry tomaten -  

geheime saus combinatie 
 

Kopje satheé 15,75 
malse kip - pindasaus -  

kroepoek - atjar 
 

Mix grill 27,50  
house steak 150gr - sparerib -  

burger - speklap  

 

MISS STEAK  
house steak - champignon -  

groente - 150gr  

18,-  
 
 
 

 
 
 

- HOOFDGERECHTEN VIS - 
Alle gerechten worden geserveerd met 

Vlaamse friet en mayonaise 

 
Stroomopwaarts filet 21,-  

Zalmfilet - gebakken groente -  
hollandaise dille saus - 180gr  

 
Gamba’s 19,75  

plaatgebakken - chili - knoflook -  
8 stuks - self peal  

 
Seafood diet 

“I see food, I eat it”24,- 
Mix vis - zalmfilet - gamba’s - 
zeebaars - gebakken groente 

 
* Don’t be shellfish 18,75 

Mosselen - klassiek - groente - 
witte wijn - 1 kilo 

 

MR. BEAN VEGAN BURGER 
bonen burger - vegan cheddar - 

piccalilly - cherry tomaten 
11,25 
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- KINDERMENU -  
 

Tok tok nuggets 7,25 
kipnuggets - friet- appelmoes 

 
Mevrouw krokant 7,25 

kroket - friet - appelmoes  
 

* Hey! Pannenkoek 7,50 
pannenkoek - stroop - poedersuiker 

 

 

- DESSERTS -  
 

Dame blanche 5,75 
klassiek - vanille - chocolade 

 
Ti amo ramisu 5,25 

biscuit -  cacao - mascarpone  
 

The floor is lava!  6,25 
soufflé - chocoladecake -  
vloeibare witte chocolade 

 

- SPECIAL COFFEE - 
 

Irish coffee 7,75 
Bushmills whiskey 

 
French coffee 7,75 

Grand Marnier 
 

Spanish coffee 7,75 
Licor 43 

 
Italian coffee 7,75 

Amaretto 
 
 
 
 
 

- PIECE OF CAKE -  
 

You're the apple to my pie 3,75 
bourgondisch - verse appels 

 
Edible Love 4,75 

chocoladetaart - pure vulling  
 

Pie like you Berry much 4,75 
bosvruchten - slagroom bavaroise  
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- WITTE WIJNEN - 

 

Marques de la Carasca    
SAUVIGNON BLANC - SPANJE 

jong - fris - tropisch fruit - citrus  
GLAS 4,25 - FLES 20,- 

 

 

Robinet d`Or 
CHARDONNAY - ZUID - AFRIKA 

mango - honing - vanille - citrusfruit 
GLAS 4,75 - FLES 24,- 

 

 

Silverlake 
SAUVIGNON BLANC – NIEUW ZEELAND 

intens - kruisbessen - tropisch 
* GLAS 6,-  FLES 29,-  

 

 

Reinhart fuchs - (zoet) 
DIVERSE - DUITSLAND 

appel - peer - sappig 
GLAS 4,25 - FLES 20,- 

 

- ROSÉ WIJNEN - 

 

Kaapgeschenk  
PINOTAGE- ZUID AFRIKA 

rode bessen - frambozen - levendig 
GLAS 4,25 - FLES 20,-  

 

Caleo Blush  
PINOT GRIGIO - ITALIË 

zalmroze - aardbeien - bloemen 

GLAS 4,75 - FLES 24,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- RODE WIJNEN - 

 

Marques de la Carasca 
TEMPRANILLO SHIRAZ - SPANJE 

diep - robijn tinten - donkere bessen 
GLAS 4,25 - FLES 20,- 

 

Robinet d`Or 
MERLOT - SPANJE 

vol - rijp donker fruit - lichte tannine 

GLAS 4,75 FLES 24,-  

AIX  PROVENCE ROSÈ 
CABERNET SAUVIGNON - CINSAULT  

- GRENACHE - FRANKRIJK 
provence - bessen fruit - karamel - 

pruimen - tikkeltje kruidig  
* GLAS 8,- FLES 39,50  
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- WITTE KAARTWIJNEN - 

 

La di Motte    
PINOT GRIGIO - ITALIË 

rond - zacht - wit fruit - klein zuurtje  
FLES 32,50 

 

Nobles Vines 
CHARDONNAY – CALIFORNIA 

appel - abrikozen - ananas - romig 
FLES 38,50 

 

- RODE KAARTWIJNEN - 

 

Marques de la Carasca 
CRIANZA - SPANJE 

robijnrood - coffee - eik notities 
FLES 27,50 

 

Nobles Vines 
CABERNET SAUVIGNON - CALIFORNIA 

zwartfruit - stevig - bramen - bessen 
FLES 38,50 

- MOUSSEREND - 

 

Platino Pink 
MOSCATO - SPANJE    

helder - fijne bubbel - fruitig 
FLES 22,50 

 

 

Blu - Prosecco 
GLERA - ITALIE 

aromatisch - fris - wit fruit - levendig 
PICCOLO 8,50 - FLES 24,- 

 

 

Moët & Chandon Brut Champagne 
PINOT MEUNIER - FRANKRIJK  

expressief - lindebloesem - toast 
FLES 85,- 

 

 

Moët & Chandon Ice Champagne 
PINOT MEUNIER - FRANKRIJK 

intens - guave - mango - grapefruit 
FLES 110,-  

geserveerd met vers fruit 

 

 

Moët & Chandon Ice Rosé Champagne 
PINOT MEUNIER - FRANKRIJK 

gouden reflecties - fris - rood fruit 
FLES 110,-  

geserveerd met vers fruit 

 

HUGO 
ZADI - ITALIE 

vlierbloesem - munt - limoen - zoetje 
PICCOLO 8,50 FLES 24,-  



* Niet altijd voorradig 

 Het werken bij een strandtent is letterlijk rennen of 

stilstaan. Door een gebrek aan continuïteit is het lastig om 

aan een groot team vast werk te bieden. Onze parttimers 

maken dat echter meer dan goed.  

 

Ik zou willen zeggen dat het selectieproces kwalitatief 

gelijk is aan dat van NOCNSF, maar dat levert ons 

waarschijnlijk een boete op.  

 

De afstand naar het einde van het terras en terug naar de 

bar is 106 meter. Dat is meer dan een voetbalveld. Tel 

daarbij op dat onze toppers dit in recordtempo proberen af 

te leggen met volle dienbladen, rondvliegende kinderen 

ontwijkend, terwijl ze u met een lach bedienen.  

Dat gaat meer lijken of een dynamische vorm van de 

olympische 100 meter horde! (of mud masters op een 

regenachtige dag). Vandaar; Topsport in de Horeca! 

 

Dat maakt het des te belangrijker om te werken in een 

systeem dat de efficiëntie bevordert en onnodige meters en 

handeling voorkomt. Zo zorgen we ervoor dat uw bezoek 

aan 2 Seasons Beach zo comfortabel mogelijk verloopt.  

 

Duurt het onverhoopt toch iets langer dan verwacht, 

probeert u dan in ieder geval te ontspannen en te genieten 

van de show. Een kaartje voor een gemiddeld sport 

evenement kost immers meer!  

Als het goed is zit u lekker en bent u in goed gezelschap. 

Overmatig gebruik van het stresshormoon is schadelijk 

voor het hart. Hetzelfde resultaat bereikt u op een prettigere 

manier door een extra hamburger te bestellen. 

 

 

Maak kennis met de posities binnen ons team  

Net als iedere ploeg hebben wij een rolverdeling die 

inspeelt op ieders kracht. Door sterk positiespel proberen 

wij u zo snel mogelijk te helpen, zonder dat dit gehaast 

over komt. Een uitdagende combinatie die we aangaan met 

onze wijklopers en runners; 
 

 
 
 
 
 

Wijklopers; De spelverdelers. De ervaren collega’s uit het 

team die het overzicht bewaren en de rest van het team 

richting geven. Zij blijven in hun eigen wijk (gedeelte van 

het terras) en zorgen dat daar alles naar wens verloopt. 

Ze gaan systematisch te werk in het opnemen van uw 

bestelling (wie was er als eerst en/of wie is er het dichtstbij, 

etc.) terwijl ze ondertussen het terras schoonhouden. 

 

Het kan een keer voorkomen dat u over het hoofd gezien 

wordt. Roep uw wijkloper gerust of steek uw hand op als 

hij/zij niet met andere gasten bezig is.  

Fluitconcerten of te uitbundige handgebaren kunnen deze 

routiniers over het algemeen niet waarderen.  

Achteraf kunt u alleen bij uw wijkloper afrekenen. Wij 

hebben geïnvesteerd in mobiele pinautomaten waardoor het 

niet meer nodig is om te betalen bij de bar. Dit voorkomt 

namelijk dat de barman moet stoppen met het mixen van 

cocktails en dat de wijkloper onnodig zijn wijk moet 

verlaten en daardoor het overzicht verliest. Tevens kunnen 

andere gasten in paniek raken als de wijkloper uit het zicht 

raakt.  

 

Runners; De box-to-box spelers, de meter vreters, de écht 

harde werkers. Ze werken in dienst van het team, van 

bestelling naar bestelling. De vaak jonge collega’s zijn 

getraind om uw bestelling zo snel mogelijk uit te leveren. 

Om die reden is het niet mogelijk bij hen te bestellen. Dit 

gaat ten koste van hun efficiëntie en tijd. Dat komt de 

schuimkraag op uw biertje vaak niet ten goede. 

Wij waarderen de jeugdigheid en het optimisme van onze 

runners. Ook in de onervarenheid waarin dit zich kan uiten.  

Sporadisch komt het voor dat onze gasten hier anders mee 

omgaan. Dit willen wij natuurlijk te allen tijde voorkomen. 

 

Wij hopen dat u geniet van uw tijd bij 2 Seasons Beach 

Is alles naar wens geweest? Schroom niet om een recensie 

en/of fooi achter te laten. Het wordt beide zeer op prijs 

gesteld! Ook fooi via de pin is voor het personeel en niet 

voor de baas!  Is er iets dat kan worden verbeterd, of ging 

iets niet helemaal naar wens. Vertel het ons vooral en geef 

ons de kans het voor u op te lossen. 
 

 
 
 


