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.

Volgt u onze socials al?
/kontikibeach

/kontiki

Brood

Bánh Mì buikspek

€ 10,50

Buikspek op Vietnamese wijze met
wortel, taugé en Japanse mayonaise

Quesadilla kip

€ 9,50

Maistortilla met gestoofde kip,
zwarte bonen en avocado

Zalm roerei

€ 9,50

Rustiek broodje met roerei, zalmspread
en zoetzure komkommer

Pompoen

€ 8,50

Rustiek broodje met geroosterde pompoen,
rucola, srirachayoghurt en pittenmix

Geitenkaas rode biet

€ 6,25

Dubbeldik abdij- of witbrood,
geserveerd met ketchup

Glutenvrij brood is mogelijk tegen
een meerprijs van € 1,00

Erwtensoep

€ 8,50

Met rookworst

Zoete aardappel kokossoep

€ 8,50

Met bosui en pittenmix

Garnalenbisque

€ 16,50

Salade met gerookte zalm, zure haring,
crevettes, haricots verts, radijs en ei

€ 11,50

Met bieslook en room

Geserveerd met brood en boter

Kindergerechten
Fish & chips kids

€ 9,00

Lekkerbek met frietjes en appelmoes

Friet snack kids

€ 8,00

Frikandel, kroket of kaassoufflé
met frietjes en appelmoes

Bites

Brood met smeersels

€ 6,25

Nacho’s

€ 9,50

Salsa, kaas en crème fraîche

Warme gerechten
Kon-Tiki burger

Kalfsbitterballen

€ 8,25

8 stuks met mosterd

Empanadas

€ 8,25

3 gevulde empanadas met gestoofde
zwarte bonen en zoete aardappel

Uitsmijter op dubbeldik abdij- of witbrood
Ham / kaas
€ 10,75
Spek / kaas
€ 11,25

Soep

Salade vis

€ 9,50

Rustiek broodje met hummus van rode biet,
geitenkaas en rucola

Tosti ham / kaas

Maaltijdsalades

Inktvisringen

Fish & chips

€ 18,50

Lekkerbek met ravigottesaus
en salade

€ 8,50

Geserveerd met aioli en citroen

Kon-Tiki fried chicken

€ 19,00

100% rundvlees, bacon, kaas, tomaat,
augurk, rode ui, sla en andalousesaus

Melanzane alla Parmigiana € 18,50
€ 10,50

Gefrituurde chicken wings
met chilisaus

Tomaat, aubergine en
Parmezaanse kaas
Alle hoofdgerechten worden geserveerd
met bijpassende garnituur en friet

Plank Kon-Tiki

Crevettes met aioli, Kon-Tiki fried
chicken, inktvisringen en
brood met smeersels

€ 20,50

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

