
NEDERLANDS

Hét geheim van het Haagsche strand

Op het meest zuidelijk stukje strand van Den Haag, waar de Zandmotor en de  
Noordzee elkaar ontmoeten, vind je BLOW Beach House. Een bijzondere plek, voor 

een bijzonder strandhuis.

Als je bij ons op het strand komt stap je in een andere wereld; een wereld van ruimte 
en rust, een wereld van uitwaaien op het strand, baden langs de vloedlijn en lange 

zomeravonden.

Maar ook een actieve wereld; een wereld van wind en golven, een wereld van zand 
en zout in je haar, een wereld van glimlachende kitesurfers die door de lucht vliegen.

Interesse in kitesurfen? Loop gerust de kitesurfschool in voor 
informatie en/of een proeflesje.

Voor al deze liefhebbers en hun huisdieren staan onze deuren van maart t/m  
medio oktober wagenwijd open. Maak het jezelf gemakkelijk en ontspan op één van 

onze zonovergoten terrassen of kom gezellig binnen zitten bij de haard.  
Je bent altijd welkom!

Voor de rest:
• Wij accepteren cash, maar liever pinpassen en creditcards 
• Wij splitsen liever geen rekeningen, al van ‘Tikkie’ gehoord?
• Ben je tevreden, vertel het een ander! Niet tevreden, vertel het ons.
• Tussen 16:00 - 17:00 is de keuken aan het voorbereiden voor de avondkaart. Kies 

dan lekker voor de shared platters of bits & bites.
• Honden zijn van harte welkom maar liever niet op de kussens. Thanks!

have fun and enjoy!

I’M SORRY FOR THE THINGS 
I SAID WHEN I WAS HUNGRY



Truffel Ribeye
Gerookte ribeye afkomstig van   

Palmesteyn runderen. Geserveerd op  heerlijk  

boerenbrood en afgetopt met truffelmayo,  

parmezaanse kaas en pijnboompitten. 

magic Makreel 
Zin in lekkers uit de zee? Bestel dit heerlijke  

broodje met gerookte makreel, knapperige sla,  

tomaten salsa en koriander dressing. 

Mozzarella di bufala
Feeling cheesy today? Bestel dan dit  

hemelse broodje met mozzarella die wegsmelt op 

je tong. Gecombineerd met huisgemaakte pesto en  

balsamico dressing. 

very Vegan
Gek op Hummus? Dan is dit het perfecte  

broodje voor jou! Boerenbrood met heerlijke  

hummus, gegrilde aubergine, tomaat en asperges. 

Een groentefestijn!

BRUNCH SALADES

Couscous salade met 
bietenballetjes
Groene vegan salade van verse gegrilde asperges, 

gemarineerde tomaten, couscous en huisgemaakt 

bietenballetjes. Om je vingers bij af te likken!

Ceviche
Een Peruaanse specialiteit:  malse witvis, gegaard 

in limoensap, rode peper en koriander. Gezond en 

super lekker. 

geitenkaas salade
Een heerlijke klassieker voor op het strand.  

Rijke salade met verwarmde geitenkaas, tijm,  

honing en noten. 

12.00 - 16.00

9.5

9.5

9

9.5

13.5

14

14,5

tip: 12 uurtje

Een complete lunch met zomerse soepje, 

ambachtelijk kroket (vlees / vega / garnaal 

+ 1) op boerenbrood en een frisse salade. 

Mjammm! 
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BR
EK

K
IE ACAI BOWL met fruit

TOSTI ham - kaas

Tosti chorizo - kaas
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kids ONLY menu

Tosti ham en kaas

Friet met krokante kipstukjes

Pannekoek naturel

Poffertjes

5.5

Nacho’s
Gegratineerde nacho’s uit de oven met guacamole, 

salsa, kaas en Jalapeño pepers.

BLOW PLATTER
Een heerlijke gezonde antipasti! Een mix met het 

beste van BLOW. Vers brood, gerookte makreel, 

buffalo mozzarella, gegrilde groenten, gerookte  

ribeye, verse dips en nog meer specialiteiten van 

de chef. 

NEDERLANDSE TAPAS
Een verzameling van Nederlandsch bittergarnituur 

van de Haagsche Croquetterij. Hierin komt zowel 

de vlees liefhebber als de vegetarische fijnproever 

aan zijn/haar trekken.

SHARING 
= 

CARINGSO
EP pompoensoep

Zomerse pompoensoep met 

sinaasappel en kokos.

6.5

10.5

Vanaf 2 p. 12.5 p.p.

16

7.5
5.5

bLOW BURGER
Dé beroemde 100% beef burger met chipotle  

mayonaise, gekarameliseerde uien,  augurk,  

knapperige sla en verse tomaat. Wil je extra 

Jalapeños, bacon of kaas? Voor €1 per ingrediënt 

maak je jouw burger nog lekkerder!

Vegi BURGER
Onze huisgemaakte bietenburger, onweerstaan-

baar lekker. Bietenburger, met frisse plantaardige 

soja dressing, knapperige sla, vleestomaten en  

verse kruiden. Probeer hem maar eens!

Maak het compleet !
 Bestel heerlijke friet in schil bij je burger!

14

3.5

BURGERS

12.00 - 17.00

5.5

14



DINNER TIME
VANAF 17.30

6.5

boerenbrood
Vers afgebakken boerenbrood met huisgemaakte dips.

ribeye carpaccio 
Dungesneden ribeye met truffelmayonaise, Parmigiano en pijnboompitten. 

Caprese di bufala
De Italian classic: Heerlijke buffelmozzarella, basilicum, verse tomaten, jammie! 

pompoensoep
Zomerse pompoensoep met sinaasappel en kokos.

6

9.5

11

STARTERS

SA
LA

D
ES Couscous salade met 

bietenballetjes
Groene vegan salade van verse gegrilde asperges, gemarineerde tomaten, 

couscous en huisgemaakt bietenballetjes. Om je vingers bij af te likken!

Ceviche
Een Peruaanse specialiteit:  malse witvis, gegaard in limoensap, rode peper 

en koriander. Gezond en super lekker. 

geitenkaas salade
Een heerlijke klassieker voor op het strand. Rijke salade met verwarmde  

geitenkaas, tijm, honing en noten. 

13.5

14

14,5



bLOW BURGER
Dé beroemde 100% beef burger met chipotle  mayonaise,  

gekarameliseerde uien,  augurk, knapperige sla, verse tomaat en friet in 

schil.  Wil je extra Jalapeños, bacon of kaas? Voor €1 per ingrediënt maak 

je jouw burger nog lekkerder!

Gegrilde ribeye
Weergaloze ribeye steak met chimichurri en gegrilde groenten. Onze 

ribeye is afkomstig van de Palmesteyn weiderunderen. Een exclusief stuk 

vlees van eigen bodem.

Melanzane alla parmigiana
Dit heerlijke Siciliaanse vegetarisch ovengerecht wordt gemaakt van gegril-

de aubergine, smaakvolle tomatensaus en mozzarella. Het is statistisch 

aangetoond dat mensen die lasagna eten en rode wijn drinken een 

gelukkiger leven hebben.

Vegi BURGER
Onze huisgemaakte bietenburger, onweerstaanbaar lekker. Bietenburger, 

met frisse plantaardige soja dressing, knapperige sla, vleestomaten en  

verse kruiden. Don’t worry fries included! Probeer hem maar eens!

Verse Vegan pasta
Smaakvolle groene tagliatelle bereid met huisgemaakte pesto,  

gegrilde groene asperges en geroosterde aubergine.  

Wie zei dat vegan zijn moeilijk is...?

tonijn steak
Het beste uit de zee! Geniet van deze smaakvolle houtskool gegrilde tonijn,   

met gegrilde groene asperges en gemarineerde tomaat. Geserveerd met 

zwarte rijst of frites. 

HOOFDGERECHTEN

17.5

22.5

17.5

17.5

16.5

23.5

z.o.z. voor echt lekkere pizza’s



PIZZA

Bianca
Pizzabodem, olijfolie, zeezout & oregano 

Margherita
Tomaat, basilicum, mozzarella, kleine tomaatjes & extra vergine olijfolie

4 Formaggi
Basilicum, Mozzarella, Pecorino, Parmigiano, gorgonzola & extra vergine olijfolie 

Salame 
Tomaat, basilicum, mozzarella, pittige salami & extra vergine olijfolie  

zucchin1
Tomaat, mozzarella, courgette, Parmigiano, oregano & extra vergine olijfolie

Napoli 
Tomaat, basilicum, mozzarella, kappertjes, ansjovis, extra vergine olijfolie & oregano 

Prosciutto e funghi 
Tomaat, basilicum, mozzarella, crudo parma, champignons & extra vergine olijfolie 

Tonno 
Tomaat, basilicum, mozzarella, tonijn, ui, extra vergine olijfolie & oregano 

Artigianale
Tomaat, basilicum, mozzarella, tomaatjes, olijven, kappertjes, pittige salami,  

ambachtelijke Italiaanse worst & meegebakken ei 

Verdure
Tomaat, basilicum, Parmigiano, courgette, ui, champignons, kappertjes & oregano 

8.5

12.5

14.5

14.50

15.5

15.5

17.5

16.5

18.5

16.5

+ truffel 18.5

echt, authentiek, italiaans! bellissimo!

onze pizzaiolo is soms zo enthousiast dat de pizza’s eerder/later 
klaar kunnen zijn dan de rest van de gerechten!



WARM
Koffie                    3

Espresso                   3

Dubbele espresso                 3.5

Cappuccino                   3.5

Koffie verkeerd                   3.5

Latte Macchiato                   4

Flat white                   4

Ice Coffee (koud, met melk)               5.5

Thee                    3

Verse muntthee                 3.5

Verse gemberthee                3.5

Warme chocomel                3.5

Irish Coffee                   8

Slagroom                 0.5

DRINKEN FRIS

lekkers voor bij de koffie
Appeltaart

Gluten vrije Carrotcake

new york cheesecake

slagroom

4

Limonade (rood / oranje)                                      2.5

Pepsi Cola ~ Pepsi Max ~ 7-Up 

Sisi ~ Ice Tea ~ Ice Tea Green   3 

Fristi ~ Chocomel                3.5

Ginger Ale ~ Tonic ~ Cassis  

Rivella ~ Bitter Lemon                                                              3

Ginger Beer                                                              4

Butcha Ginger & Kaffir Lime                                                            5

Butcha Hop & Grapefruit                                                         5

Sourcy Blauw ~ Sourcy Rood 0.2cl    3

EARTH water 0.75cl                    6

Sappen

Appelaere appelsap     4 

Perelaere perensap                            4

Verse jus d’orange    klein 4 / groot 5.5

The hulk     6

spinazie, appel, kokoswater en citroen

Code rood      6

biet, wortel en gember 

5.5

duinwater met verse munt 
en citroen (1L)

4

+ 0.5

5.5

plat of bruis

DRIVERS DRINKS
Limeau / Elderflower
Een verfrissende mocktail met citroen, 

munt en verse gember

   
Limeau / Gingerale
Een frisse mix van bruiswater rozemarijn & 

sinaasappel

5

5



Cantina Mora La Mancha 
Verdejo (2018)
Een fijne, biologische sappige droge witte wijn. Het 

aroma is fris en fruitig, met nuances van peer en 

abrikoos. Een evenwichtige wijn met een zachte 

afdronk. 

L’Arjolle
sauvignon blanc / viognier (2019)
Heerlijk frisse droge witte wijn met florale en  

fruitige nuances van groene appel en perzik. De 

volle, evenwichtige smaak is aromatisch van  

afdronk.

Stefan Winter Rheinhessen 
Grauburgunder (2019) 
Frisse en aromatische, droge witte wijn. Voor veel 

Spanjaarden de perfecte wijn bij schaal en schelp-

dieren maar bij ons op het strand ook zeker als 

aperitief inzetbaar!

Revelation Pays d’Oc 
Chardonnay (2018)
Een heerlijke, rijke en volwaardige witte wijn met 

perfect geïntegreerde eik. Serieus verrukkelijke 

wijn!

Veiga da Princesa Rías Baixas 
Albariño (2019)
Frisse en aromatische, droge witte wijn. Voor veel 

Spanjaarden de perfecte wijn bij schaal en schelp-

dieren maar bij ons op het strand ook zeker als 

aperitief inzetbaar!

WIJN

4 / 19.5

HEERLIJK 
WIT

Villa Castello Terre di Chieti 
Sangiovese (2018)
Een fantastische rode wijn met pit! Vol van smaak 

met een heerlijk aroma van gekonfijt fruit en 

kruiden. 

Tenuta Giuliano 
Montepulciano d’Abruzzo (2017)
Krachtige biologische volrode wijn met de  

genotvolle smaak van rood fruit, kruiden en licht 

eikenhout. Gevolgd door een prachtige geurige en 

aanhoudende afdronk! Chris zijn lievelings! 

VERLEIDELIJK 
ROOD

Fontanet Pays d’Oc 
Les Terrasses rosé (2019)
Uitbarsting van pure aroma’s van fris en vers fruit. 

Een heerlijke zomerwijn!

Olivier Sumeire Côtes 
de Provence Cabaret rosé (2018)
Een heerlijk fruitig geurende rosé met aroma’s van 

lichte kruiden en rood fruit. Fantastische 

zachtdroge smaak met een frisse afdronk!

FRISSE
 ROSE

5 / 21

6 / 25

32.5

4 / 19.5

6 / 25

4.5 / 20

32.5

PORT
Churchill’s Port & Wine company 
Tawny Port
Een heerlijke zachte port met een lang 

nahangende smaak. De favoriet van Toine!

4.55.5 / 22



  

fles
Grolsch 0.0                                                                      4 

Grolsch Radler / Grolsch Radler 0.0                      4

Cornet                                                                     6

La Trappe Wit                                                          5

La Trappe Dubbel                                                          5

La Trappe Tripel                                                             5

Corona                                5.5

Desperados                                          5.5

Liefmans rosébier              4.5

Savanna Dry                         4.5

Stephaner Weizen 0.5%                6

St. Christoffel W-IPA                         6.5

AFter surf beers

Kona Big Wave Golden Ale                 6

Kona Hannalei Island IPA      6

DAVO kitesurf Ale                  6

    
special: bucket (5 st.) DAVO (kite)surf Ale 25

BIER
vers vd tap

grolsch          3.5 / 5.5

la trappe blond       5

Weihenstephan weizen              5 / 7 

blowdog ipa                  5.5

Vers brood 
Brood van onze bakker met een selectie 

van onze verse, huisgemaakte dips. 

 bitterballen 
(6 st / 12 st) 
Grote, grofkorrelige bitterballen met 

mosterd! Classic. 

loempia’s (8st) 
Vegetarische loempia’s die je heerlijk 

kan dippen in de chilisaus.

Popcorn chicken (8st) 
Krokante, malse kippenstukjes met een 

smaakvolle Szechuan saus. 

Tempura Shrimps (8st) 
Gefrituurde garnalen in een krokant 

jasje met een chili sausje. 

friet in schil
Friet in schil geserveerd met  

authentieke mayonnaise of échte  

saté-saus.

vega bitterballen
Laat je verrrassen door de vegan bitter-

ballen van de haagse croquetterij!

bits & bites

5.5

6 / 12

6

9

7

4.5

7



COCKTAILS

GIN TONIC

Bombay Sapphire
9.5

10

hendricks

10.5

bobby’s

10.5

hermit gin

Onze Gins combineren we met 
botanical Tonic van russel ‘n co

mojito
De Cubaanse klassieker; een combinatie van 

zoetheid, verfrissende citrus- en muntsmaken die 

de krachtige kick van rum aanvullen.

espresso martini
Espresso en wodka in een cocktail. Je zou het wil-

len verbieden, als het niet zo verschrikkelijk lekker 

was! Enjoy! 

pornstar martini
De Pornstar onder de cocktails. Het is een sexy 

martini cocktail met passievrucht en vanille vodka. 

Smaakt zacht als zijde.

Amaretto sour
De Italian Classic; Deze cocktail brengt het bitter 

en zoet van de Amaretto in evenwicht met een mix 

van citruszure mix.

aperol spritz
Proef de Italiaanse zomer, een bittere en zoete 

mix van sinaasappel. Een symbool van een  

levendige sfeer.

8.5

8.5

9.5

9.5

Whisky
vraag naar onze selectie. 

vanaf €5,- per glas 

De Pro Cava Brut
Elegant, fris en evenwichtige mouse-

rende wijn. Hoogwaardige bubbles!

BUBBELS

375 ml 15
750 ml 24

7.5



Onze huidige kaart is een verantwoorde 
mix van comfort food, wereldgerechten en  
gezonde vegetarische opties. Zo is er voor  
iedereen wat wils. Wij werken samen met lokale 
leveranciers en specialisten om zo de lekkerste  
ons brood van “Lekker Brood”, onze bitterballen 
van “de Haagsche Croquetterij” en worden onze  
groente & fruit dagelijks vers over de duinen  
gereden door “de Mannen van Verhoek”.

Koffie lovers
Rik van Koffie Lovers is de importeur, brander en 

blender van onze heerlijke koffie. Zijn droom: heel 

Nederland laten genieten van écht goede koffie. 

Wij helpen hem daarbij, onze heerlijke koffie wordt  

wekelijks gebrand met de hoogste kwaliteit bonen 

uit 12 verschillende landen. Alle koffie bonen zijn 

afkomstig uit kleine plantages. Koffie Lovers werkt  

onder het Fair Trade label en het Rainforest Alliance  

keurmerk wat een eerlijke prijs waarborgt voor  

koffieboeren en natuurbehoud waarborgt voor de  

gebieden in het regenwoud. 

wijnhuis Marius
Marius is onze lokale wijnvriend in Den Haag. 

Door zorgvuldige selectie van wijnen wint al 4 

jaar een prestigieuze prijs in de wijnalmanak, een  

belangrijke referentie voor kwaliteitswijnen in  

Nederland. Als u geïnteresseerd bent in een 

wijn- spijs combinatie, vraag aan de bar naar de  

mogelijkheden! 

ONZE PARTNERS

Pizzaiolo Aad
Het verhaal begint in Florence, Italië waar Aad 

(onze pizzaiolo) zijn officiële diploma tot pizzabakker  

behaalde onder leiding van Massimo Crocetti. Net 

als zijn Italiaanse leermeester staat Aad garant voor 

heerlijke, échte Italiaanse pizza’s met de lekkerste en 

meest verse ingrediënten. 

Zo wordt ons deeg gemaakt bij La Tavola volgens het 

recept van Massimo op biologische basis. Het duurt 

3 dagen voordat het volledig is uitgerezen waardoor 

de uiteindelijke pizza bijzonder licht verteerbaar en 

super smaakvol is. Of zoals wij zeggen: “De beste 

pizza op het strand van Nederland!”

p.s Aad geeft ook pizza clinics, wil jij ook pizza’s 

leren bakken? Vraag hem naar de mogelijkheden. 

Arrivederci!

Haagse Croquetterij
Geïnspireerd geraakt door recepturen uit een oud 

Haagsch kookboek uit 1885 is Tom de Heij een nieuw 

merk begonnen met oude wortels. Alle producten 

zijn bereid met duurzame ingrediënten uit de streek.  

Runderen opgegroeid in regionale weilanden,  

garnaaltjes uit de Noordzee gepeld in Nederland en 

groenten uit het nabij gelegen ‘Westland’.  Lokaal, 

ambachtelijk en met trots bereid, maar bovenal: 

Haags! 



FEESTEN & PARTIJEN 

voor een onvergetelijke dag

Van BBQ tot bruiloft, van feest tot gezellig 

familiediner bij BLOW ben je aan het juiste adres. Met 

onze unieke locatie en ervaren team van horeca tijgers 

zorgen wij dat elke feest tot in de puntjes is verzorgd.

Op het meest zuidelijk stukje strand van Den Haag, 

waar de Zandmotor en de Noordzee elkaar ontmoe-

ten vind je BLOW Beach House. Een bijzondere plek, 

voor een bijzonder strandhuis. De afgelegen ligging 

aan de Zandmotor maakt een unieke combinatie 

van sport & ontspanning mogelijk. Het personeel is  

vriendelijk, het eten heerlijk en de sfeer is lekker  

relaxed.

Kortom, een super fijne plek om iets te vieren op het 

strand. Lees snel verder voor alle opties…

trouwen op het strand

Dromen jullie ervan elkaar het jawoord te geven 

op het strand? Zoeken jullie een mooie en rustige 

locatie aan zee? Wij openen met liefde onze deuren 

voor jullie en jullie genodigden en bieden de perfec-

te locatie voor gezelschappen tot 300 personen. 

Elk huwelijk is bij ons echt een hoogtepunt van het 

seizoen waar ons hele team naar uitkijkt. Samen 

maken we jullie droomdag waar. Alles is hierdoor 

mogelijk en pakken we met vol enthousiasme op!

BLOW Beach House

Zandmotorpad 

2586 JL, Den Haag

(+31) 6 52 66 55 31

info@blowbeachhouse.nl

www.blow.surf

bedrijfsfeest in het zand

Onze locatie leent zich uitstekend voor het hou-

den van vergaderingen, bedrijfsevenementen en  

zakelijke party’s.

Een goede manier om de teamspirit te vergroten is 

door te focussen op plezier. Wij bieden u een ruime 

keuze aan sportieve en avontuurlijke activiteiten aan. 

Afhankelijk van de groep, het budget en doel van de 

dag kunnen wij een op maat gemaakt programma 

aanbieden dat overeenkomt met uw wensen. 

 
jarige job!

Ben je jarig, vier je samen een jubileum, ben je 

geslaagd of wil je gewoon een feest geven op het 

strand? Kom gezellig langs; voeten in het zand met 

een lekker drankje in de hand, top! Wil je lekker 

lunchen, BBQ-en of gewoon de zonsondergang 

tegemoet dansen. Neem contact met ons op en we 

gaan het regelen. 

Tot snel

-BLOW :) 


