
Bites
Brood met smeersels € 6,00 

Oesters (Zeeuwse creuses) 
Per stuk  € 3,00
Per 4  € 11,00

Nacho’s € 8,50 
Salsa, kaas en crème fraîche 

Bitterballen € 7,90
8 stuks met mosterd

Pimientos de Padrón € 8,20
Olijfolie, zeezout

Empanadas € 8,20
3 gevulde empanadas met gestoofde 
zwarte bonen en zoete aardappel 

Inktvisringen € 8,50 
Geserveerd met tzatziki en citroen

Kon-Tiki fried chicken € 9,80
Gefrituurde chicken wings met hotsauce

Plank Kon-Tiki € 20,50 
Crevettes met aïoli, Kon-Tiki fried chicken,
pimientos de Padrón en brood met smeersels

Friet & Snack
Friet met een snack € 8,50 
en saus naar keuze 
frikandel, kroket of kaassoufflé
Mayo / ketchup / curry

Brood (tot 17:00 uur)
Bánh Mì buikspek € 10,50
Buikspek op Vietnamese wijze met 
wortel, taugé en Japanse mayonaise

Steak sandwich € 11,50
Rundersteak, tomaat, rucola, 
pittenmix, Parmezaan en truffelmayo

Tonijnsalade € 9,50
Ciabatta, tonijn, zoetzure rode ui 
en kappertjes

Bánh Xeo € 10,50
Vietnamese crêpe met buikspek, 
garnalen, paksoi, taugé en munt

Geitenkaas rode biet € 9,50
Ciabatta met hummus van rode biet,
geitenkaas en rucola

Avocado € 10,50
Ciabatta met avocadospread, 
tahin, tomaat en ei

Tosti ham / kaas € 5,75
Dubbeldik abdij- of witbrood, 
geserveerd met ketchup

Uitsmijter op dubbeldik abdij- of witbrood

Ham / kaas € 9,50
Spek / kaas € 10,50

Glutenvrij brood is mogelijk tegen 

een meerprijs van € 1,00

Ontbijtbowl
Yoghurt, 'Granootjes' en  € 7,50
seizoensfruit

Soep
Tom kha kai  € 9,50
Thaise kokossoep met kip, 
lente-ui en shiitake

Maaltijdsalades
Salade vis € 16,50
Salade met gerookte zalm, forel, 
crevettes, haricots verts, radijs en ei

Noodle bowl € 15,50
Noedelsalade met beef-tataki, paksoi, 
edamame, taugé en sesam-sojadressing



Brood met smeersels € 6,00

Oesters (Zeeuwse creuses) 
Per stuk  € 3,00
Per 4  € 11,00

Tom kha kai  € 9,50
Thaise kokossoep met kip, 
lente-ui en shiitake

Gemarineerde watermeloen € 8,50
Met feta, munt, gember en limoen

Burrata € 12,50
Burrata met tomatensalade en
basilicumolie

Beef-tataki € 10,50
Dun gesneden biefstuk op Oosterse wijze 
gemarineerd met bosui, rettich en edamame

Saté kids € 9,00
Kipsaté met frietjes en appelmoes

Fish & chips kids € 9,00
Lekkerbek met frietjes en appelmoes

Friet snack kids € 8,00
Frikandel, kroket of kaassoufflé 
met frietjes en appelmoes

Voorgerechten Hoofdgerechten

Witte chocolade dessert  € 7,50
Blondie, witte chocolade roomijs, 
gekarameliseerde witte chocolade, 
crumble en framboos

Tarte tatin van ananas € 7,50
Ananastaartje met passievrucht 
sorbetijs en crumble

Luchtige cheesecake € 7,50
Met limoen sorbetijs

Kinderijsje € 5,50
Krokante wafel met vanille roomijs 
en discodip

Dessert

Kindergerechten
Vis
Fish & chips € 19,00
Lekkerbek met ravigottesaus en salade

Zeebaars € 22,00
Gebakken zeebaarsfilet met saus
van kappertjes en gerookte paprika

Paella (per 2 personen) € 21,00
Paella met noordzeevis, octopus
en crevettes

Mosselen €  dagprijs
Geserveerd met 2 verschillende sausjes 

Vlees 
Kon-tiki burger € 19,00
100% rundvlees, bacon, kaas, tomaat, 
augurk, rode ui, sla en Andalouse saus

Saté € 19,00
Spiesjes van gemarineerde kippendijen
met noedelsalade, kroepoek en satésaus 

Flat Iron € 23,00
Rundersteak met seizoensgroenten 
en chimichurri

Vegetarisch 
Vega burger € 18,00
Vegetarische burger met tomaat, augurk, 
rode ui, sla en avocadospread 

Thaise groene curry € 18,00
Aubergine met milde groene curry, 
rijst en kokos

Alle hoofdgerechten worden geserveerd 
met bijpassende garnituur en friet

Plank Kon-Tiki
Crevettes met aïoli, Kon-Tiki fried 

chicken, pimientos de Padrón

en brood met smeersels

                   € 20,50

Iets te vieren?
Een BBQ, bruiloft, verjaardag, 

huwelijksjubileum of feestavond op het 

strand in Vlissingen organiseren kan 

uitstekend bij Kon-Tiki Beach. 

Vraag eens naar de mogelijkheden.

/kontikibeach /kontiki

Volgt u onze socials al?

In onze keuken wordt gewerkt met allergenen.
Voor vragen en meer informatie kunt u 

terecht bij onze bediening

p.p.


