FOOD
& DRINKS
Hoi, leuk dat je er bent! Wil je ook even inchecken?
Ga naar elementsbeach.nl/checkin
We bewaren je gegevens in een veilige omgeving, delen ze niet met derden en bewaren ze niet langer
dan nodig. En dan nu….. GENIETEN!

NICE TO KNOW!
~ Je proeft hier de enige echte Elements
koffie. Een eigen city roast blend. Met een
lekkere bij-smaak, want we steunen
hiermee het Rainforest Alliance.

~ We zijn (plant)aardig op weg voor een betere
planeet. Wij koken meer dan een gemiddeld
restaurant met vegan en duurzame producten.
~ Al ons vlees is afkomstig van Hoeve Biesland, een
biologische dynamische (zorg)boerderij in Delfgauw.
~ Een echte dorstlesser is ons eigen bier van de tap
‘t 5e Element. Een fris en fruitig Weizen,
gebrouwen door de Delftse brouwers.

~ Zit je hier te mijmeren dat je van je leven die 10+
wilt maken? Elements mede-eigenaar Jenn heeft
haar eigen coachingsspraktijk.

www.jenncoaching.nl

~ Toe aan wat familiestrijd? Kom spelen aan zee.
We hebben meerdere Jeu de Boules, Kubb sets en
Kanjam voor je klaar staan bij de Take Away.

~ Zelf iets te vieren? Je bent bij ons
natuurlijk welkom om de slingers op te
hangen met je bedrijf, familie of vrienden.
Vraag naar Kiki voor de mogelijkheden.

~ Vind je ook dat het strand wat schoner kan?
Neem een juttas mee en ga aan de slag. Lever de
volle tas in en je krijgt zelf koffie of een ijsje!

~ Ontsnap, ontspan. Yoga is hét moment om even
me-time voor jezelf te hebben. Doe mee met een
van de We Flow yogalessen bij Iris. Iedere wo, vr en ~ De duurzame stranditems, surfponcho’s,
speelgoed of leuke cadeaus vindt je in onze Beach
zo ochtend. Daarnaast sunsetsessies en cursussen.
Shop, binnen bij de bar.
~ Fijne kneepjes van het surfvak leren? Sjoerd is
your man! Bij de surfschool (achter de serre) vind je
hem. In de zomervakantie is er een kids summer
camp!
AGENDA @ ELEMENTS
- Weekenden bij goed weer: Oesters! & kampvuur sessies –
Za 7 aug - Sunset Surf & Yoga
Iedere do van 15 juli t/m 26 aug – Kids Summer Surf Camp

DRINKS
HOT
Onze koffie wordt gemaakt met onze eigen
Elements koffie blend. Melkkoffies maken wij
met Biologische koemelk of havermelk +0,50
Koffie 2,70
Espresso 2,50
Dubbele espresso 3,70
Espresso macchiato 2,80
Cappuccino 3,30
Koffie verkeerd 3,40
Latte Macchiato 3,70
Flat White 3,90
Chai latte met havermelk 3,50
Thee 2,70
Verse muntthee 3,50
Verse gember & limoen thee 3,50
Griekse berg thee 3,Warme chocomelk 3,50
- Slagroom + 0,50

COFFEE SPECIALS
Iced macchiato I havermelk I karamel 5,90
Iced dirty chai I espresso I havermelk 5,90
Koffie I likeur naar keuze I slagroom 7,90

LIKEUREN

COLD
Chaudfontaine still / sparkling 2,80
- 1 liter 7,50,Fritz Kola Bio 3,Fritz Kola light Bio 3,Fritz Limo Bio Orange 3,Fritz Limo Bio Citroen 3,Fritz Spritz Bio Rabarber 3,Fritz Mate 0.33 l 3,80
Fuze Ice Tea 3,Fuze Ice Tea green 3,Fevertree Tonic 3,90
Fevertree Tonic Mediterranean 3,90
Fevertree Ginger beer 3,90
Mister Kombucha 4,70
Schulp appelsap 3,Limonade 2,-

HOMEMADE
Smaakwater met limoen & munt 3,Versgeperste sinaasappelsap 5,Rood fruit smoothie I sojamelk vanille I cacao 6,50
Mango smoothie I appelsap I chiazaad 6,50
Ijsthee 4,~ Zwarte thee I citroen I limoen I munt
~ Zwarte thee I perzik I sinasappel

Frangelico, Disaronno, Licor 43, Baileys,
Cointreau, Sambuca 4,90
Fiorito limoncello 5,70

NEED FOR SWEET
Appeltaart, Biologische bakker ‘t Blauwe Hek 4,40
Huisgemaakte vegan brownie 4,50
Lemon crumble cake 4,50
Red velvet cheese cake 4,50

EARLY BIRD (tot 12:00 uur)
Omelet pannetje van ei, bio spekjes en kaas
met bruin desembrood en boter 8,95
Omelet pannetje van ei, tomaat, basilicum en
kaas met bruin desembrood en boter 7,95

Soja yoghurt met granola, honing en vers
fruit 7,50
Ontbijtplank met glaasje soja yoghurt, omelet
pannetje met tomaat, basilicum en kaas, geserveerd
met bruin desembrood en boter 11,95

LUNCH (van 12:00 tot 16:00 uur)
Saoto soep met noedels, kipstukjes van de vegetarische
slager, taugé, rode peper, koriander, lente ui en
gekookt eitje 8,50
Broodje rib-eye van de smoker op bruin
desembrood met zoetzure uitjes, sla, radijs en
chipotle mayo 13,50

Broodje hummus op bruin desembrood met gegrilde
courgette, tomaat, sla, dukkah en olijfolie 9,90
Hoeve Biesland burger op een brioche bun met
huisgemaakte burgersaus, sla, ui, tomaat & augurk
14,- ~ met friet 17,50

Pita met shawarma van de vegetarische slager met
Baguette 5 spices Kip van de vegetarische slager met
tzatziki gemaakt van soja yoghurt, sla, komkommer,
wortel, rettich, komkommer, koriander, rode peper & tomaat, ui & sriracha 13,50
bosui 12,50
Spaghetti alle vongole met schelpjes uit de
Koude Aziatische noodle salade met rijstnoedels,
mango, komkommer, wortel, rettich, taugé, pinda’s,
munt & rode peper 11,-

Oosterschelde, rode peper, knoflook, peterselie &
witte wijn 17,-

BITES (van 12:00 tot 20:00 uur)
Nacho’s uit de oven met kaas, salsa, jalapeño’s,

Pita met dips van tzatziki, hummus, aïoli,

koriander, bio crème fraîche, pico de gallo en

olijfolie & dukkah 7,50

guacamole 12,50 Liever vegan? Laat het even weten

Oma Bob’s bitterballen (V)

Flammkuchen met bio crème fraîche, bio spekjes,

6 stuks 7,25 I 12 stuks 14,-

kaas en rode ui 12,50

Vegan Samosa’s (10 stuks) met chilisaus 5,50

Flammkuchen met tomatensaus, courgette, kaas

Siciliaanse zoete olijven 7,50

rode ui en zwarte olijven 11,50

Pimientos del Padron gefrituurde pepertjes 6,75

Liever vegan kaas? Laat het even weten

Borrelplank
Pita met aïoli, tzatziki, hummus & dukkah, nacho’s met guacamole, vega bitterballen, pimientos
del Padron & vegan samosa’s 19,95

Liever een vegan borrelplank? Die hebben we ook!

CHEERS, HERE ARE THE BEERS
TAPBIER
Jupiler 25 cl 3,40 I 0,5 lt. 6,50
Hertog Jan 25 cl 3,50
Leffe blond 25 cl 4,50
Het 5de element (Weizen) 33 cl 4,90

ALCOHOLVRIJ
Jupiler 0% 2,90
Franziskaner witbier 0,5% 3,60
Leffe blond 0% 3,60

BIEREN OP FLES
Corona 5,Bucket Corona (6 st.) 27,50
Hoegaarden Radler 3,40
Belle Vue kriekbier 3,80
Duvel 4,60
La Chouffe 4,80
Leffe Bruin 4,50
Tripel Karmeliet 4,80
Kompaan levensgenieter NEIPA 4.5% 5,20
Kompaan Badgast Weizen 5.7% 5,40

COCKTAILS & MIX
Aperol Spritz 8,-

Aperol I bruisend water I cava

Moscow Mule 9,-

Vodka I limoen I Fevertree ginger beer I Angostura bitters

Pink Strawberry tonic 9,-

Beefeater Pink gin I rood fruit I Fevertree tonic

Tanquaray tonic 9,50

Tanquaray I komkommer I Fever tree mediterranean tonic

Limoncello tonic 9,50

Fiorito limoncello I Fevertree tonic I basilicum

The Caipi Ginger Julep 9,50

Caipi boys I gember I limoen I munt I rode peper I bruisend water

Espresso Martini 9,50

Absolut Vanille I Tia Maria I espresso

Sterk va. 4,90

WINE
Mousserend
Savia Viva Cava Brut BIO
Penedés | Spanje
Fris en levendig in de mond met het fruit wat domineert.
Lichte, elegante en zachte textuur met gladde bubbels.
Glas 5,75 I Fles 27,50

Rose

Witte Wijn
Carmelle ~ Sauvignon Blanc
Pays d’Oc | Frankrijk
Spat zuiver en uitbundige aroma's. De neus
is gevuld met citrus en ander exotisch fruit
en de smaak is fruitig met een mooie balans
tussen frisse zuren.
Glas 4,50 I Fles 22,50

Greg & Juju Rose ~ Pinot Noir & Grenache BIO
Languedoc | Frankrijk
Licht frisse en fruitige rosé, mooi kruidig met tonen
van rood fruit zoals aardbei en aalbes.
Glas 4,80 I Fles 24,50 I Magnum 45,-

Domaine de Vedilhan ~ Viognier
Languedoc | Frankrijk
Mooie rijpe tonen van geel fruit. Licht,
bloemig, exotisch en verfrissend droog.
Glas 4,80 I Fles 24,50

Rode Wijn

Diwald ~ Gruner Veltliner BIO
Wagram | Oostenrijk
Sprankelende Gruner met tonen van Granny
Smith en ananas en een hint van witte peper.
Glas 5,30 I Fles 27,50

Domaine Bassac Pure Rouge ~
Merlot, Grenache, Carignan, Syrah & Cabernet

Languedoc | Frankrijk BIO
Dik rood fruit zoals bramen en blauwe bessen
en lichte kruidigheid. Mooie ronde zachte tannine.
Glas 4,50 I Fles 23,50
Nittnaus Selection ~ Pinot Noir BIO
Burgenland | Oostenrijk
Een zwoele Pinot Noir: verleidelijk, met zacht
kersenfruit, bosbessen, zoethout en kruiden.
~ Ook heel lekker gekoeld op een zomerse dag!
Glas 5,50 I Fles 27,50

DINNER (17:00-21:00)
VOORAF
Pita met dips van tzatziki, hummus, aïoli, olijfolie & dukkah 7,50
Rib-eye van de smoker met zoetzure uitjes, sla, radijs en chipotle mayo 12,50
Liever een borrelplank of nacho’s vooraf? Sla dan een bladzijde terug en neem een kijkje bij de bites.

HOOFD
Gado Gado
Indonesisch groentegerecht met rijst, sperzieboontjes,
spitskool, taugé, een gekookt eitje, komkommer,
pindasaus en gebakken uitjes 16,-

Gegrild half bio haantje van hoeve Biesland, chipotle mayo
en gegrilde maiskolf met een crumble van popcorn
tortillachips 19,50
Hoeve Biesland burger op een brioche bun met
huisgemaakte burgersaus, sla, ui, tomaat & augurk 14,~ met friet 17,50
Pita met shawarma van de vegetarische slager met tzatziki
gemaakt van soja yoghurt, sla, komkommer, tomaat, ui &
sriracha 13,50
Spaghetti alle vongole met schelpjes uit de Oosterschelde,
rode peper, knoflook, peterselie & witte wijn 17,Hele dorade van de houtskool grill met Aziatische soja
dressing en frisse komkommer salade 19,50

SHARE SCHALEN
Kun je niet kiezen? Neem dan van alles wat;
Voor 23,50 p.p. vullen wij jouw tafel met
lekkers, leuk om te delen!
Per 2 personen te bestellen.
Chicken wings | Hoeve Biesland bavette
met chimichurri | Gegrilde maiskolf | Zoete
aardappel | Salade | Brood met aïoli
Pita shawarma ( V ) | Hoeve Biesland
bavette met chimichurri | Gegrilde maiskolf
| Zoete aardappel | Salade |Brood met aïoli
Hele dorade | Chicken wings | Gegrilde
maiskolf | Zoete aardappel | Salade | Brood
met aïoli

Aziatische noodle salade met rijstnoedels, mango,
komkommer, wortel, rettich, taugé, pinda’s, munt & rode peper 11,-

ERBIJ
Gegrilde maiskolf met een crumble van popcorn en tortillachips 5,50
Zoete aardappel uit de oven met granaatappelpitjes en tahini dressing 5,50
Frisse komkommersalade met spitskool, taugé en rode peper 4,50

DESSERT
Kaneelijs met rode vruchten coulis en framboos kletskop 7,Bord met zoete lekkernijen Laat je verrassen! 9,50
Chocolade crème met frambozen en stukjes chocola 8,50
Liever vegan? Die hebben we ook!

Bastogne cheese cake met mango & passievrucht 8,50
Huisgemaakte vegan brownie 4,50
Lemon crumble cake 4,50
Red velvet cheese cake 4,50
Espresso Martini 9,50
Koffie met een likeur naar keuze en slagroom 7,90
Frangelico I Amaretto I Licor 43 I Baileys I Cointreau I Sambuca I Limoncello

Kroket met frietjes 7,50
Flammkuchen met tomatensaus & kaas 7,50
Spaghetti met tomatensaus 8,50
Schaaltje met stukjes komkommer & tomaat
4,25

KIDS ONLY

