
NEDERLANDS

Hét geheim van het Haagsche strand

Op het meest zuidelijk stukje strand van Den Haag, waar de Zandmotor en de Noord-
zee 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



Club Sandwich (BL-Tea)
Dé klassieker! Bacon, Lettuce en Tomato met de 

heerlijke extra uitbreiding van Egg en Avocado. Een 

perfecte combinatie op lekker dik volkorenbrood. 

Natuurlijk ook  voor de vegetariërs zonder Bacon!

Kroketten op brood
Twee ambachtelijke kroketten van rundvlees of 

garnalen geserveerd op lekker dik volkorenbrood.

Thai Wrap
Een wrap gevuld met knapperige groenten en  

malse kip, om je vingers bij af te likken.

Zalm zeewier broodje
Een heerlijk broodje met zalm, wakame, 

knapperige sla,  en een frisse mierikswortel spread. 

Sushi op brood, aanrader! 

geitenkaas sandwich
Stevige, donkere granenbol met een spread 

van geitenkaas, geroosterde groenten en  

zongedroogde tomaten op een bedje van jonge 

bladspinazie. Hier word je toch spontaan vegetariër 

van?!

BRUNCH
SALADES

Ceasar salade
Heerlijke klassieker met huisgemaakte Ceasar 

dressing, romaine sla, croutons, gekookt ei en  

Parmigiano. 

Maak hem nog lekkerder met malse kip! 

vegan salade
Onze gezonde vegan salade van  

kleurrijke en verse geroosterde groenten en falafel.  

poké bowl
Waan je in tropisch Hawaii met deze feestelijke 

bowl waar gerookte zalm en groente centraal staan. 

11.00 - 16.00
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SOEP
tom kha kai

De pure smaak van Thailand. 

En klassieke kippensoep met kokosmelk.

9
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9.5
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14

14,5

6.5

+3

12 uurtje

Een complete lunch met tom kha kai soep, ambachtelijk kroket 

op donkerbrood en een frisse salade. Mjammm!

12



kids ONLY menu

Tosti ham en kaas

Friet met krokante kipstukjes

Pannenkoek naturel

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 zalm,  

wortelen, luxe noten, droge worst, kaas, verse dips 

en nog meer verrukkelijke gezonde hapjes. 

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 
= 

CARING
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16

7.5
7

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 je burger nog lekkerder!

Vegi BURGER
Hét veganistische alternatief, maar dan 

compleet anders. Een onweerstaanbare  

vegetarische burger met frisse plantaardige soja 

dressing, knapperige sla, geroosterde pompoen, 

avocado spread en verse kruiden.

Veel honger?!
 Bestel heerlijke friet in schil bij je 

burger!

14

14

3.5

BURGERS
11.00 - 17.00



indische
 Saté ayam
Échte Indische Saté van malse kip naar  

traditioneel familierecept. Geserveerd met atjar, 

cassave en friet in schil.

 

Zinderende 
 Zeebaars
Frisse Zeebaars met een mix van geroosterde 

aardappelen, groene asperges en een salsa verde. 

Vegetarische 
 Indian Curry 
Smaakvolle Indiase curry bereid met verse  

kruiden en gewokte groenten. Geserveerd met rijst,  

naanbrood en een yoghurt koriander limoen  

dressing.

DINNER 
TIME

VANAF 17.00

17.5

19

18.5

GROTE 
TREK?

SOEP
tom kha kai

De pure smaak van Thailand. 

En klassieke kippensoep met kokosmelk.

6.5

SALADES

Ceasar salade
Heerlijke klassieker met huisgemaakte Ceasar 

dressing, romaine sla, croutons, gekookt ei en  

Parmigiano. 

Maak hem nog lekkerder met malse kip! 

vegan salade
Onze gezonde vegan salade van  

kleurrijke en verse geroosterde groenten en falafel.  

poké bowl
Waan je in tropisch Hawaii met deze feestelijke 

bowl waar gerookte zalm en groente centraal staan. 

11

14

14,5

+3



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 

mega 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.

bits & bites

5.5

6 / 12

6
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4.5

4

toetje!

Appeltaart

Gluten vrije Carrotcake

new york cheesecake

vegan brownie

5.5

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 je burger nog lekkerder!

Vegi BURGER
Hét veganistische alternatief, maar dan 

compleet anders. Een onweerstaanbare  

vegetarische burger met frisse plantaardige soja 

dressing, knapperige sla, geroosterde pompoen, 

avocado spread en verse kruiden.

Veel honger?!
 Bestel heerlijke friet in schil bij je 

burger!

14

14

3.5

BURGERS

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  

Firenze 
Mozzarella, ambachtelijke Italiaanse worst, Courgette, Parmigiano & 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

17

15.5

17.5

16.5

18.5

16

+ 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                  2.7

Espresso                 2.7

Dubbele espresso                 3.5

Cappuccino                   3

Koffie verkeerd                   3

Latte Macchiato                 3.5

Ice Coffee (koud, met melk)     5

Thee                  2.5

Verse muntthee                 3.5

Verse gemberthee                3.5

Warme chocomel                3.5

Irish Coffee                 7.5

Slagroom                 0.5

DRINKEN FRIS

lekkers voor bij de koffie
Appeltaart

Gluten vrije Carrotcake

new york cheesecake

vegan brownie

slagroom

4

Limonade (rood / oranje)                                      2.5

Pepsi Cola                   3

Pepsi Max                              3

7-Up                                                                        3

Sisi                    3

Ice Tea                    3

Ice Tea Green      3 

Fristi                  3.5

Chocomel                 3.5

Ginger Ale       3

Tonic                                                                       3

Cassis                                                                     3

Rivella                                                                     3

Bitter Lemon                                                              3

Sourcy Blauw (0.2L / 0.75L)                               2.7 / 5.5

Sourcy Rood (0.2L / 0.75L)        2.7 / 5.5 

Sappen
Appelsap                 3 

Jus d’orange                   3

Perensap                               3

Tomatensap                               3

Verse jus d’orange
klein 4 / groot 5.5

5.5

duinwater met verse munt 
en citroen (1L)

3.5

+ 0.5

5.5

5



Cantina Mora La Mancha 
Verdejo (2017)
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. 

Le Jade Côtes de Thau 
Sauvignon Blanc (2018)
Een geurige, frisdroge witte wijn met een fijn 

sauvignon aroma. Frisdroog met aangename 

afdronk.

Veiga da Princesa Rías Baixas 
Albariño (2018)
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 (2017)
Een heerlijke, rijke en volwaardige witte wijn met 

perfect geïntegreerde eik. Serieus verrukkelijke 

wijn!

WIJN

4 / 21

HEERLIJK 
WIT

Villa Castello Terre di Chieti 
Sangiovese (2017)
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 (2018)
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 / 24

6 / 29.5

6 / 28

4 / 22

6 / 29

4.5 / 23

6 / 29.5
De Pro Cava Brut

Elegant, fris en evenwichtige mouse-

rende wijn. Hoogwaardige bubbles!

BUBBELS

375 ml 
750 ml

15
24

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

nahangende smaak. De favoriet van Toine!

4.5



  

fles
Heineken 0.0                                                                      3.5 

Amstel Radler / Amstel Radler 0.0                                                    4

Cornet                                                                     6

La Trappe Blond                                                      4.5

La Trappe Dubbel                                                          4.5

La Trappe Trippel                                                             4.5

Corona                                5

Desperados                                          5

Liefmans rosébier              4.5

Apple Bandit Cider              4.5

Stephaner Weizen 0.5%                6

St. Christoffel WIPA                         6.5

after surf beers!
Kona Big Wave Golden Ale                 6

Kona Hannalei Island IPA      6

DAVO (kite)surf Ale                  6

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

BIER
COCKTAILS

vers vd tap
heineken           4 / 5.5

la trappe wit               5 / 7

Weihenstephan weizen              5 / 7 

blowdog ipa                  5.5

Whisky
vraag naar onze selectie. 

vanaf €5,- per glas 

GIN TONIC

Bombay Sapphire
9.5

10.5

hendriks

9.5

bobby’s

10.5

Copperhead

Onze Gins combineren we met 
Indian Tonic van Fever tree

caipi ginger
De Caipi Boys shaken de lekkerste cocktails van 

Scheveningen en wij hebben ‘m nu ook! Een frisse 

cocktail met gemberlikeur, citroensap en soda. 

dark ‘n stormy
Een storm in een glas water; zachte donkere rum, 

Ginger Beer Fever Tree en limoen. 

Wij drinken ze in de hoop dat het gaat waaien. 

Irish Ginger Ale
Jameson whisky afgetopt in een koud glas met 

Fever Tree Ginger Ale. Yummie!

Aperol spritz
Proef de Italiaanse zomer, een bittere en zoete 

mix van sinaasappel. Een symbool van een  

levendige sfeer.

9.5

7

9.5

9



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”.

Lekker brood
Al het brood dat bij BLOW Beach House geserveerd 

wordt komt van “Lekker Brood”. Deze Haagsche 

ambachtelijke bakkerij gebruikt alleen maar 100% 

biologische grondstoffen op een wijze dat nog meer 

smaak, karakter en voedingsstoffen toevoegt aan 

ons brood. Daar nemen ze de tijd voor want een  

Lekker Brood is 48 uur onderweg voordat deze bij 

ons aankomt. De broden worden dagelijks met de 

hand gevormd in gebakken in het centrum van Den 

Haag.

p.s. de koekjes komen er ook vandaan en worden 

ook verkocht aan de bar!

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 af-

komstig uit kleine plantages. Koffie Lovers werkt on-

der 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. 

ONZE PARTNERS

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! 

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, gar-

naaltjes uit de Noordzee gepeld in Nederland en 

groenten uit het nabij gelegen ‘Westland’.  Lokaal, 

ambachtelijk en met trots bereid, maar bovenal: 

Haags! 


