
EAT |  DRINK |  LOUNGE

Welkom op deze unieke locatie met prachtig uitzicht over het Lemster 
strand en IJsselmeer.

Wij wensen jullie een prettig verblijf en vergeet niet te genieten.

Team Bcl



LUNCH@THE BEACH
VAN 11.30 UUR TOT 15.00 UUR

EAT |  DRINK |  LOUNGE

Panini 
met ham, kaas of ham/kaas    

Panini Mexican pulled chicken  
met jalapeños en kaas 
     
Panini tuna melt 
een klassieker met tonijn, kaas en rode ui

Twee kroketten 
op wit of bruin brood  

Uitsmijter
met ham, kaas of ham/kaas

Italian flatbread (V) 
met brie, honing en notenmelange
 
Italian flatbread 
met pikante spekbokking
  
Italian flatbread
met Surinaamse kipsalade

Wrap “flying goose” 
met warme kip en sriracha 
  
Broodje carpaccio 
met zongedroogde tomaat, parmezaanse kaas, pijnboompitten,
truffelmayonaise en pesto

6,95

7,95

     
7,95

8,95

9,75

11,50

 
11,50

  
11,50

10,75

  
15,75

* Heeft u een voedselallergie of -intolerantie? Meld dit ons.
* Voor glutenvrij brood wordt 2,50 extra berekend.
(V) = vegetarisch



ALL DAY LONG@THE BEACH
VANAF 11.30 UUR TOT 21.00 UUR

EAT |  DRINK |  LOUNGE

Tomatensoep (V)   
lekker met basilicumolie

Kerriesoep (V) 
heerlijk met prei

7,25

7,25

SOEPEN

Salade pastrami
met huisgerookte pastrami, gepofte zoete aardappel en pittige 
crème fraîche

Salade zalm 
met huisgerookte zalm, rode ui, gedroogde zontomaat en kappertjes mayo
     
Salade geitenkaas (V)
met notenmelange, honing en rucola

14,25

14,25

     
14,25

SALADES

Beachy brood met huisgemaakte smeersels  
aioli, salsa van zontomaat en kruidenboter

8,95

Omdat wij werken met huisgemaakte en verse producten kan het zijn dat 
bepaalde gerechten tijdelijk niet of anders geserveerd worden.



ALL DAY LONG@THE BEACH
VANAF 11.30 UUR TOT 21.00 UUR

EAT |  DRINK |  LOUNGE

Pizza Margherita (V)   
het welbekende recept

Pizza pepperoni
met rode ui, tomaat en kaas
     
Pizza spicy tuna  
met tomaat, olijf, rode ui, birambi mayo en rucola

Pizza Bianco  (V) 
met knoflookolie en kaas (óók lekker bij de borrel)

12,50

15,00

     
15,00

     
12,50

PIZZA’S

Carpaccio   
met zongedroogde tomaat, parmezaanse kaas, truffelmayonaise, 
rucola en pijnboompitten  

Gamba’s 
Chef’s special met kreeftensaus
     
Oesters 
drie stuks op ijs geserveerd

13,75

14,95

     
dagprijs



ALL DAY LONG@THE BEACH
VANAF 11.30 UUR TOT 21.00 UUR

EAT |  DRINK |  LOUNGE

Saté    
ons eigen unieke recept

5 napkin
300 grams burger met spek, ei, kaas, gebakken uien en knoflooksaus
     
BCL burger  
al sinds 2012 onze klassieker

Smokey Jack 
met whiskey gekarameliseerde uien en tabasco mayonaise
     
Cheeseburger  
met cheddar kaas, bacon, gebakken uien en sweet chilisaus

Chicken burger
onze huisgemaakte kipburger met kimchi kruiden
     
New meat burger (V)  
onze 100% vegan burger
     
Fish & Chips  

19,95

21,50

     
17,50

18,50

     
18,50

17,50

     
18,50

17,95

PLATE GERECHTEN

BEERS & BURGERS
Elke laatste vrijdag van de maand heerlijke burgers en speciaal bier.

Reserveren gewenst via beachclublemmer.nl.

* Zoete aardappelfriet i.p.v friet? Er zal 3,50 extra berekend worden
* Graag truffelmayonaise? Er zal 1,00 extra berekend worden 



DINER@THE BEACH
VANAF 17.00 TOT 21.00 UUR

EAT |  DRINK |  LOUNGE

Beachy brood met smeersels
aioli, salsa van zontomaat en kruidenboter

Tomatensoep (V)   
lekker met basilicumolie 
     
Kerriesoep (V)   
heerlijk met prei

Carpaccio
met zongedroogde tomaat, parmezaanse kaas, truffelmayonaise, 
rucola en pijnboompitten  
     
Gamba’s
Chef’s special met kreeftensaus
     
Vegan pita   
met gehakt van redefine meat     

Oesters    
drie stuks op ijs geserveerd

8,95

7,25

     
7,25

13,75

     
14,95

     
13,50

dagprijs

VOORGERECHTEN



DINER@THE BEACH
VANAF 17.00 TOT 21.00 UUR

EAT |  DRINK |  LOUNGE

Gekruide aubergine schnitzel 
met tagliatelle en frisse salade

Groente curry
met gebakken rijst
     
New meat burger
onze 100% vegan burger

14,75

18,50

     
17,95

VEGAN

* Zoete aardappelfriet i.p.v. friet?  Er zal 3,50 extra berekend worden                                                
* Graag truffelmayonaise? Er zal 1,00 extra berekend worden
* Hoofdgerechten worden in de zomer geserveerd als plate met salade en friet

Spareribs  
met friet en knoflooksaus

Striploin
van de grill met chimichurri
     
Kippenbouten  
super mals

Doradefilet
met ratatouille en tagliatelle

Zalm  
gebakken met tuinkruiden olie

25,50

25,50

     
17,50

17,50

22,50

HOOFDGERECHTEN



DINER@THE BEACH

EAT |  DRINK |  LOUNGE

Slagyoghurt   
met fris fruit

Dame blanche 
met vanille ijs van Yskald, chocoladesaus en slagroom
     
Mango tiramisu   

Chocolademousse
uiteraard met slagroom

Beach sweets 
huisgemaakte lekkernijen

7,50

8,50

     
8,50

8,50

9,50

NAGERECHTEN

Poffertjes    

Saté met patat 
    
Frikandel, kipnuggets of kroket met patat 

Fish & chips 

Pizza Margherita

Pasta met tomatensaus en kaas (V)

6,50

8,50 
    

7,50 

7,50

12,50

  7,50

KINDERGERECHTEN (gehele dag verkrijgbaar)

Voor kindertoetjes check onze 100% biologische handijsjes die in de 
vriezer liggen.



EAT |  DRINK |  LOUNGE

BEACHY WINES

Glas Fles
  Cesari Pinot Grigio | Venetië

Khipu Sauvignon Blanc | Chili
Sotomonte Verdejo | Spanje    
Klostergold (zoet) | Duitsland

5,25 23,50
5,00 21,50
5,00 21,50
5,00 21,50

WIT

Cesari Pinot Grigio Blush | Venetië
Cesari Rosato | Italië 
AIX | Frankrijk    

5,25 23,50
5,00 21,50
 37,50

ROSÉ

Khipu Merlot | Chili 
MG Syrah | Chili 
Era Cabernet Sauvignon | Moldavië 

5,00 21,50
5,00 21,50
5,00 21,50

ROOD

Bottega prosecco | Italië
Bottega rosé prosecco | Italië
Moët | Frankrijk 

7,50 24,50
 23,50
 84,50

BUBBELS Piccolo  Fles

Glas Fles
  

Glas Fles
  



EAT |  DRINK |  LOUNGE

HIGH TEA @THE BEACH 
De high tea wordt geserveerd met onbeperkt losse thee 

in verschillende smaken, verse munt en gember.

Deze high tea bevat onder andere: 
– Soep 

– Saté spies
– Hartige quiche
– Glas prosecco

– Verschillende zoete en hartige lekkernijen uit eigen keuken

De inhoud van de high tea kan per keer verschillen 
omdat wij werken met verse producten.

27,50 p.p.
*Glutenvrije variant 32,50 p.p.

HIGH RANJA @THE BEACH 
Voor kinderen is er een high ranja.

De high ranja wordt geserveerd met onbeperkt ranja. 

Deze high ranja bevat onder andere: 
– Ranja 

– Fruitspiesje 
– Poffertjes 

– Worstenbroodje 
– Chips & snoep 
– Chocoladereep 

14,50 p.p. 

*Gewenst is de high tea/ranja minimaal 24 uur van te voren telefonisch te reserveren, 0514-593590.



EAT |  DRINK |  LOUNGE

VERGADEREN

Vergaderen op een unieke locatie in een mooie ambiance?  

Vraag naar onze mogelijkheden en arrangementen, bel of mail naar 0514-

593590, info@beachclublemmer.nl.

TROUWEN 

Beachclub Lemmer is een officiële trouwlocatie en wie wil er nu niet 

trouwen op het strand met de voetjes in het zand?

 

“Wij toveren jullie ideeën om in één van de mooiste dagen van jullie leven. 

Maatwerk is standaard, exclusiviteit mogelijk. 

Dus kom maar op met ideeën over jullie mooiste dag. 

Bel of mail mij vrijblijvend voor een afspraak 

0514 - 593 590 of alexandra.engwerda@beachclublemmer.nl, 

voor een onbezorgde trouwdag.” 

- Alexandra Engwerda 



 @beachclublemmer2012 |  @beachclublemmer |  @beachclub_lemmer

Volg ons op Facebook, Instagram en Tik Tok 
om het gehele jaar op de hoogte te blijven.

Check onze socials en kijk op onze agenda 
voor de laatste leuke acties


