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De Staat
STRANDPAVILJOEN
LUNCH ARRANGEMENTEN

Voor elke gelegenheid biedt Strandpaviljoen De Staat een passende lunch. Indien u iets
te vieren heeft dan maken wij er graag een feestje van met een uitgebreid buffet maar ook
verzorgen wij de nodige arbeidsvitaminen tijdens uw vergadering tot in de puntjes!

INFORMATIE
Strandpaviljoen De Staat is gelegen in het natuurgebied Westduinpark. Wij streven naar het aanbieden van
een unieke strandervaring waarbij gezonde leefomstandigheden voor mens en dier hoog in het vaandel staan.
Daarom voert De Staatskeuken een biologische kaart waarbij wordt gewerkt met eerlijke producten van o.a.
Lindenhof, Brood van Menno en Boca Coffee.
Lindenhof werkt op een ecologische, biologische diervriendelijke manier en levert dan ook topkwaliteit
producten aan verschillende sterrenrestaurants. Op www.lindenhoff.nl leest u meer over de inspirerende
werkwijze van het bedrijf.
Naast de producten van Lindenhoff biedt De Staat brood van Menno dat te boek staat als het beste wat voor
handen is. Met respect voor de Franse bakkerschool en passie en talent voor het ambacht bakt Menno in een
houtoven het rustieke- en desembrood voor De Staat.
Ook voor wat betreft de koffie die wij schenken houden wij onze medemens in het oog. Het Nederlandse
bedrijf dat de Bocca-bonen importeert uit Ethiopië toont zich met passie en fair-trade een ware liefhebber
van echte koffie. Bocca werkt op een duurzame manier. Met biologische producten en projecten zorgt Bocca
ervoor dat economie en leefklimaat in Ethiopië verbeteren.
Naast goede en eerlijke producten is de bereiding van de gerechten natuurlijk ook erg belangrijk. Om het
hoge culinaire niveau dat u al jaren gewend bent van De Staat te overstijgen hebben wij dit seizoen Chef-kok
Tjeerd Boersma aangetrokken. Deze doorgewinterde chef is al vanaf zijn jeugd gepassioneerd door koken.
Tjeerd heeft zijn gastronomische kennis in vele verschillende keukens vergaard en is zodoende in staat de
lekkerste gerechten en producten uit verschillende wereldkeukens te combineren. Als wens heeft hij het
bereiden van gezond, smakelijk en ambachtelijk eten, precies waar wij hem bij De Staat graag de gelegenheid
voor geven!

Stokbrood Buffet

€ 5,50 p.p.

Staats Lunch Buffet

€ 8,50 p.p.

Een assortiment van beleg op rustiek stokbrood,
geserveerd op houten schalen, gegarneerd met sla en
pickels

Een combinatie onze luxe broodjes geserveerd op
volkoren desembrood, wakame/zeewater brood en
maïsbrood

Jonge boerenkaas
Oude boerenkaas
Baambrugs big ham
Spinata romana

Fenegriek Boerenkaas met tomatenchutney
Gegrilde groente en geitenkaas met pesto
Makreel rillette met mierikswortel en lente-ui
Gegrilde Kip

Lunch Supplementen
Soep van de dag
Gado Gado Salade diverse groente, tempeh, pinda salade saus (veganistisch)
Thaise Salade Rookvlees en geroosterde pinda, oosterse dressing
River Salad Rivierkreeftjes, gemengde sla, mangochutney, appeldressing

€ 3,50 p.p.
€ 4,50 p.p.
€ 3,50 p.p.
€ 4,50 p.p.

Warme Lunch
Voorgerecht
Soep van de dag geserveerd met rood en boter
Hoofdgerecht
Vis v/d Dag Dagverse vis geserveerd met seizoensgroenten, geroosterde krieltjes en crème fraîche
Steak Frites Steak van de Lindenhoff (120gr) geserveerd met frites en “little Ceasar salad”.
Veggies Fiësta Verschillende soorten groenten op uiteenlopende wijze bereid met couscous en tomatenvinaigrette
Nagerecht
Verse fruitsalade met sorbet ijs en slagroom
€ 22,50 p.p.

Dessert Buffet
Diverse soorten sorbetijs en gemengde fruitsalade € 3,95 p.p.
Assortiment taarten, diverse soorten sorbetijs en gemengde fruitsalade € 6,50 p.p.
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