
Daar ben je!

Voel je het? Dat hèhè-eindelijk-gevoel: zon, zeebries, flesje 
koud, goed eten en alles lekker laidback. Ontspan. Tof dat 
je hier komt genieten en ongemerkt ook nog eens rekening 
houdt met onze planeet. Huh?

Geen heilige boontjes maar genieters met een idee.  
Wij geloven in de kwaliteit van plantbased en biologische 
producten. Plantbasedlovers, visliefhebbers en vleesfanaten 
verenigt u.

Trouwens… zin in danspassen in het zand? Hier is het altijd 
feest: van bedrijfsuitje tot verjaardag of bruiloft. Bij deze 
nodigen we je sowieso uit voor ons festival Struinen in de 
Duinen.

Genoeg gepraat, tijd om te chillen. Bestel een drankje,  
zoek iets lekkers uit en leun achterover.

Proost!

Allergie te pakken? Geen stress! Vertel het ons  
en we vinden samen een lekkere oplossing. 
Zul je net zien: er komt een nòg beter plekje vrij!  
Laat het ons weten als je wilt verplaatsen. 



AHAAA, OHOOO EN SERIEUS???
-  De strandtent staat alleen van 1 maart tot 30 oktober hier op het strand te shinen.

-  In de winter moet alles weg, ja écht! Het hele pand, terras tot aan de stoel waarop  
je nu zit.

-  De 2,5 week opbouw begint met het opgraven van de aansluitingen voor riool,  
elektra en water.

-  De 1,5 week afbouw begint met het verwerken van de overgebleven drankvoorraad ;)

-  Op Ibiza vind je ook een strandtent met de naam Elements. Maar er gaat toch  
niets boven ‘s Gravenzande!?

-  Over ‘s Gravenzande gesproken: dat is in het Westlands gewoon het Breeje Durp.

AHA!

KAN IK HIER OOK …  
Met een groep surflessen en daarna BBQen? Een djembé workshop doen  
en afsluiten met een borrel? Mijn ouders verrassen met een diner bij kaarslicht?  
Vast en zeker! Laten we samen jouw perfecte stranddag vormgeven. Mail je idee  
of vraag naar events@elementsbeach.nl

NEED FOR SWEET 
 
-  Bord met zoete lekkernijen (pindarotsjes / spekkoek / baklava / 

bonbons ) 8,50

-  Citroen sorbetijs met sesam-helva 5,50

-  Appeltaart van Biologische  bakker ‘Het blauwe Hek’ 4,10

-  Brownie, vegan, huisgemaakt 3,75

-  Cake of the day, huisgemaakt Dagprijs 

DRINKS
HOT
Koffie 2,50
Espresso 2,50
Espresso macciato 2,60
Cappuccino 3,-
- extra shot espresso 1,- 
Koffie verkeerd 3,40
- havermelk 0,50
Thee 2,50
Verse muntthee 3,50
Thee met verse gember  
& limoen 3,50
Warme chocomelk 3,-
-slagroom 0,50

SAP
Verse jus d`orange 3,75
Schulp appelsap 2,75
Smoothie rood fruit 6,-
Mango smoothie 6,-

COLD
Chaudfonteine still/sparkling 2,65 
Fritz Kola Bio  2,95
Fritz Kola light Bio 2,95
Fritz Limo Bio
 - Orange 2,95
 - Citron 3,-
 - Appel/kers 3,-
Fritz Spritz Bio
 - Rabarber 3,-
 - Druif 3,-
 - Apfelschorle 3,-
Tonic 2,95
Ice Tea 2,95
Ice Tea green 2,95
Ginger beer 3,90
Kombucha 4,-

Fles Chaudfontaine 
1 ltr still / sparkling 6,- 

Smaakwater 3,-
 - Citroen/munt 
 -  Wisselend, vraag naar  

de smaak van vandaag



BIER & 
BORREL

TAPBIER
 
Jupiler 0.25 cl 2,90
Jupiler 0.5 ltr 5,50
Hertog Jan 0.25 cl 3,10
Leffe blond 4,20
Het 5de element (Weizen)  
0.33cl 4,50

BIEREN OP FLES
 
Corona 4,50
Duvel 4,50
Radler 3,40
Liefmans fruitesse 3,80
La Chouffe 4,50
Leffe bruin 4,50
Leffe Tripel 4,50
Texels skuumkoppe 4,50
Jopen Life`s a beach 4,50

ALCOHOLVRIJ
 
Radler 0% 3,40
Jupiler 0.0 2,90
Witbier 0% 3,-

STERK
 
Frangelico 4,- 
Limoncello 4,50
Amaretto 4,- 
Cointreau 4,-
Licor 43 4,-
Tia Maria 4,-

MIX &  
COCKTAILS
Wisselend assortiment,  
de bediening informeert  
je graag!

WITTE WIJN
Escapa - Verdejo & Sauvignon Blanc BIO
Castilla y Leon | Spanje
Verfrissende wijn,  aromatisch en zacht.  
Tonen van exotisch fruit, appel, peer en citrus.
Glas € 4,10 / fles € 21,50

Domaine de Vedilhan - Viognier    
Langeudoc | Frankrijk
Mooie rijpe tonen van geel fruit licht, bloemig,   
exotisch en verfrissend droog.
Glas € 4,50 / fles € 23,50

Diwald - Gruner Veltliner BIO
Wagram | Oostenrijk  
Sprankelende Grüner met tonen van Granny Smith  
en ananas en een hint van een witte peper. 
Glas € 5,20 / fles € 27,50

ROSÉ
Greg & Juju Rosé - Pinot Noir & Grenache BIO  
Languedoc | Frankrijk
Lichte frisse en fruitige rosé, mooi kruidig en met  
tonen van rood fruit zoals aardbeien, aalbessen.
Glas € 4,40 / fles € 23,-

RODE WIJN
Domaine Bassac Pure rouge - Merlot, Grenache, 
Carignan, Syrah en Cabernet BIO  
Languedoc | Frankrijk
Dik rood fruit zoals bramen en blauwe bessen en lichte 
kruidigheid. Mooie ronde zachte tannine.
Glas € 4,50 / fles € 23,50

Montes Reserva - Cabernet Sauvignon
Colchagua Valley | Chili
Complex met aroma’s  van aardbei, kersen, frambozen 
en zwarte bessen en het subtiele houtgebruik.
Glas € 5,10 / fles € 27,50

Emil Bauer - Spätburgunder ( Pinot Noir) BIO  
Pfalz | Duitsland
Cederhout, kersen, bramen en hints van amandel. 
Fluweelzacht, ronde tannine en een zweem hout.
Licht gekoeld drinken!
Fles € 32,-

BORRELHAPJES 
 
-  Broodplank met 2 soorten  

huisgemaakte smeersels 5,50
 
-  Bitterballen van de  

Vegetarische slager   
(6 st) 6,95

 
-  Groentenloempia’s (6 st) 6,50
 
-  Nacho’s  met guacamole 4,50
 
-  Nacho`s uit de oven, met pico 

de gallo, guacamole, jalapeño 
pepertjes & kaas 9,95

TIP!  
BORRELPLANK  
-  Vegetarische bitterballen,  

falafel, brood met smeersels, 
groentenloempia`s & taco`s  
met pico de gallo 17,50

WINE



FOOD

EARLY BIRD
( tot 12 uur te bestellen ) 

-  Soja yoghurt met huisgemaakte  
granola & vers fruit (Vegetarisch) 6,- 

 
-  Tosti kaas 5,20
 
-  Huisgemaakte wafel met vers fruit 8,50 

 
ONTBIJTCOMBI
Soja yoghurt met huisgemaakte granola & vers 
fruit, geroosterde boterham met roomboter  
& jam, een croissant en een gekookt eitje 9,95

BROODJES
(van 12 tot 18 uur te bestellen)

-  Vegan shoarma: gebakken seitan in een wrap  
met sla, witte kool, tomaat, komkommer harissa  
& tzatziki van soja yoghurt (Vegetarisch) 11,55 

 
-  Ribeye uit de smoker, dungesneden en geserveerd  

op maïsbrood met chipotle mayo &  gepekelde  
uitjes 9,95

 
-  Dikke plakken brood met huisgemaakte  

hummus, gegrilde courgette, olijfolie & zeezout  
(Vegetarisch) 8,95 

 
-  Tosti kaas met ketchup 5,20
 
-   Shaksuka met witte bonen, paprika  

& knoflook geserveerd op een laag je hummus  
en daarbij Turks brood (Vegetarisch) 8,95 

 
-  Hamburger van Hoeve Biesland, huisgemaakte 

burgersaus, tomaat, sla, augurk, uienchutney 11,-
 
-  Falafel op Turks brood, geserveerd met 

gemarineerde koolsla, rode ui & harissa 
(Vegetarisch) 9,90

KIDS ONLY 
 
- Pannenkoek met stroop en poedersuiker 6,-
 
- Kroket met frietjes, mayo & appelmoes 7,80
 
-  Spaghetti met tomatensaus  

(Vegetarisch) 7,50

TO SHARE
Stel zelf je ideale combinatie samen of kies uit  
1 van onze favoriete ‘share’ schalen! (vanaf 12 uur)  

VOORAF 
-  Broodplank met 2 soorten huisgemaakte  

smeersels (Vegetarisch) 5,50 

-  Soep van de dag (Vegetarisch) 6,- 

-  In de schil geroosterde bataat met spinaziesalade, 
zoetzure rode ui en muhamarra (Vegetarisch) 7,85 

-   Ribeye uit onze smoker, flinterdun gesneden,  
geserveerd met chipotle mayo & gepekelde  
uitjes 9,35

VEGAN, VIS OF VLEES
-   Spaghetti Vongole met bladpeterselie, knoflook en 

witte wijn 15,25

-  Zachte tortilla`s met jackfruit, pico de gallo en 
limoen  10,45  V

-  Diamanthaas met zoete aardappel crème & 
chimichurry 15,95 

-  Vispannetje van Noordzeevis met gekonfijte 
trostomaatjes en salie  15,35

-   Hamburger van Hoeve Biesland met huis-gemaakte 
burgersaus, tomaat, sla, augurk & uienchutney 11,-

-  Falafel op Turks brood, geserveerd met 
gemarineerde koolsla, rode ui & harissa 
(Vegetarisch) 9,90 

-  Vegan shoarma: gebakken seitan in een wrap met 
sla, witte kool, tomaat, komkommer harissa & 
tzatziki van soja yoghurt (Vegetarisch) 11,55 

 

ON THE SIDE (Allemaal vegetarisch)

-   Groene salade, met tomaat, komkommer,   
rode ui, croutons & mosterddressing 6,85 

-  Tomatensalade met verse citroen, lente ui, 
koriander & munt 7,50 

-  Witlof met rode druiven, walnoten  
& mosterddressing 7,85,- 

-  Salade van couscous, kikkererwten, courgette, 
aubergine, tomaat, granaatappel, rucola  
& munt 8,50 

-   Roseval aardappelwedges uit de oven met  
rozemarijn & knoflook 5,75 

-  Seizoensgroenten, geroosterd 6,85 

ONZE FAVORIETEN!
De ‘SHARE’: alle gerechten worden op een grote 
schaal geserveerd om lekker samen te delen
(per 2 personen te bestellen)

# SHARE Tortilla`s met jackfruit / Diamanthaas / 
olijven / aardappelwedges / couscous / geroosterde 
groenten & brood met div. dips 
22,50 p.p.

# SHARE Vegan shoarma  / Tortilla`s met jackfruit 
/ olijven / aardappelwedges / couscous / geroosterde 
groenten & brood met div. dips 22,50 p.p. V

# SHARE Spaghetti Vongole / Tortilla`s met jackfruit 
/ olijven / aardappelwedges / couscous / geroosterde 
groenten & brood met div. dips 
22,50 p.p.

# SHARE Spaghetti Vongole / Vispannetje / 
aardappelwedges / olijven / couscous / geroosterde 
groenten & brood met div. dips 22,50 p.p.

# SHARE Diamanthaas / Vispannetje / 
aardappelwedges / olijven / couscous / geroosterde 
groenten & brood met div. dips 22,50 p.p.



-  Bord met zoete lekkernijen (pindarotsjes /  
spekkoek / baklava / bonbons ) 8,50

-  Citroen sorbetijs met sesam-helva 5,50

-  Appeltaart van Biologische bakker  
‘Het blauwe Hek’ 4,10

-  Brownie, vegan, huisgemaakt 3,75

-  Cake of the day, huisgemaakt Dagprijs 

IETS KLEINS VOOR 
BIJ DE KOFFIE OF THEE
 
-  Spekkoek 3,-
-  Huisgemaakte pindarotsjes 3,-

LIKEUR & ZO 
 
-  Frangelico / Sambuca / Amaretto /   

Licor 43 / Tia Maria / Cointreau 4,-
-  Limoncello 4,50

ZOET


