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Green Key is een bekend internationaal keurmerk voor
duurzame bedrijven in de hotel- en recreatiebranche.
Aan dit keurmerk kunt u zien dat wij als Indigo er alles
aan doen om de druk van onze onderneming op natuur
en milieu te minimaliseren.
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Beers / Biri / Bier

Wine / Vino / Wijn

Jupiler Fles 25cl 																			 3,50
Hoegaarden Wit Fles 33cl 														 4,75
Corona 																							 5,50
Vedett White 																				 5,25
Vedett Blond 																				 5,25
La Chouffe 																					 5,25
Franziskaner (0,5L) 																	 6,75
Desperados 																					 5,50
Green Bullet IPA 																		 5,50
Funky Falcon Pale Ale 															 5,50
Karmeliet Tripel 																			 5,75
Hoegaarden Radler 																	 4
Heineken 0,0% 																			 3,75
Affligem 0,0% 																				 4,75
van de Streek IPA 0,0% 															 4,75

KARAFFEN
Sangria 																						 16,50
WIT																		 GLAS			FLES
Matile 																	 4,50				22
Italie, Pinot Grigio
L'Arjolle Côtes de Thongue 						 5,50				26,50
Frankrijk, Chardonnay
The Grape Whisperer 									 —					27,50
Nieuw-Zeeland, Sauvignon Blanc
ROSÉ
Tarani 																	 4,50				22
Frankrijk, Gamay
Olivier Sumeire Côtes
de Provence Cabaret 									 5,50				27,50
Frankrijk, Grenache, Cinsault
ROOD
Valviejo 																 4,50				22
Spanje, Tempranillo
Collefrisio 															 —					27,50
Italië, Montepulciano
			
PROSECCO
Casa Bianca
Prosecco di Treviso Frizzante 					 						26
Klein flesje prosecco 									 						9,50

QR BESTELLING INSTRUCTIES
1. Open de camera op je mobiele telefoon (geen speciale app nodig)
2. Richt met je camera op de QR code
3.	Open de link die verschijnt in het beeldscherm op je telefoon of indien jouw toestel
dit niet kan, bestel dan via www.beachclubindigo.nl
4. Plaats je bestelling en volg de instructies
5.	Je krijgt een SMS bericht als je bestelling klaar staat; je eten staat klaar bij de
keuken: trap omhoog aan de linkerkant.
6. Houd voldoende afstand en neem plaats aan je tafel
7. A ls je weggaat, zou je ons dan willen helpen door je lege flesjes in een kratje te doen,
je glazen in de desbetreffende kar en je afval in een van de prullenbakken die op het
terras staan? Dankjewel en tot snel!
8. Liefs, Team Indigo
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Shots 																								 5

Ice Cold Limonades 																	 5

Spicy Vodka | Big Leon’s homemade spicy vodka
Appeltaartje | Licor 43, appelsap, slagroom & kaneel
Tomahawk | Bruine tequila, sinaasappel & kaneel

Elderflower | Vlierbloesem, Spa rood, limoen &
komkommer
Homemade Citroenlimonade | Vers citroensap,
citroenschil, suikerwater & citroengras
Fresh Melon Tea | Watermeloen, Lipton ice tea green
& verse gember

Kwaliteitslurpers 																	 9,50
Or make it BIG 1,5 liter Pitcher 											 37,50
Flamingo | Absolut vodka, rabarbersap, Licor 43,
ginger ale & limoen
Caipi Ginger Soda | Caipi gember likeur, verse
citroensap, verse gember & soda
Moscow Mule | Absolut vodka, gingerbeer,
limoen & takje munt
Ginsalabim | Beefeater Gin, meloensap,
vlierbloesem, komkommer, lime juice & honing
Gin Tonic Rosemary | Beefeater Gin, tonic,
rozemarijn & jeneverbesjes
Gin Tonic Cherry Blossom Beefeater Gin,
cherry blossom tonic, munt & framboos
Fresh Juices
Red Vibe | Aardbei, mango, appel, jus d’orange 		 4,50
Mister Orange | Verse jus d’orange 									 4,25
Miss Green | Avocado, komkommer, spinazie,
lime, appelsap 																			 4,75

Monin limonades 																	 4,25
Passievrucht, kokos, mango, citroen, watermeloen
met vers fruit & munt
Red Bull 																						 4,25
Red Bull energie drink,
Regular, sugarfree & tropical edition.
Hot Specials
Chai Latte 																						 3,40
Verse gember thee met sinaasappel 								 3,40
Verse munt thee 																		 3,40
Koffie met een scheutje 														 7,25
Liever je koffie met havermelk? 										 +0,50
Uiteraard hebben wij ook de meeste bekende
frisdranken, soorten koffies & theeën, sterke drank en
meer; vraag de bediening! Al onze waters zijn van Spa.

QR BESTELLING INSTRUCTIES
1. Open de camera op je mobiele telefoon (geen speciale app nodig)
2. Richt met je camera op de QR code
3.	Open de link die verschijnt in het beeldscherm op je telefoon of indien jouw toestel
dit niet kan, bestel dan via www.beachclubindigo.nl
4. Plaats je bestelling en volg de instructies
5.	Je krijgt een SMS bericht als je bestelling klaar staat; je eten staat klaar bij de
keuken: trap omhoog aan de linkerkant.
6. Houd voldoende afstand en neem plaats aan je tafel
7. A ls je weggaat, zou je ons dan willen helpen door je lege flesjes in een kratje te doen,
je glazen in de desbetreffende kar en je afval in een van de prullenbakken die op het
terras staan? Dankjewel en tot snel!
8. Liefs, Team Indigo
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ALL DAY BREAKFAST/LUNCH
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Green Smoothie Bowl | 9,5 |
Met kokosyoghurt, banaan, limoen, avocado, spinazie
& spirulina. Getopt met verse mango, pure chocolade,
kokosflakes & huisgemaakte notengranola

FINGERFOOD

Avocado Sandwich | 9,5 |
optie:
Sliced avocado geserveerd met op de plaat gebakken
meergranen brood, bestrooid met Japanse furikake,
edamame bonen, witte & bruine beukzwam, radijs
scheuten, een gepocheerd Freiland ei & crispy chiliolie

Nachos Libre | 8,25 |
Crispy tortilla chips uit de oven met salsa, melted
cheddar, jalapeños & guacamole

Hangover Pantosti | 7,5
Masterlijke pantosti gevuld met Beter Leven
rundergehakt gebakken in Tex-Mex kruiden op
meergranen brood, verse jalapeños, cheddar &
pomodori tomaat. Geserveerd met pittige Katjang saus
Classic Pantosti | 6 | optie:
De klassieke Hollandse roomboter pantosti op
meergranen brood met geroosterde beenham &
jonge Fryslâner kaas
Sliced Bavette | 11,75
Gesneden bavette van de houtskoolgrill op getoast
meergranen brood met rode-currymayo, sliced
avocado, bieslookolie, watercress & botersla
Pita Zucchini | 11,25 |
Op de plaat gebakken volkoren pita met huisgemaakte
zomerse veggie patty, frisse sojayoghurt-dillesaus,
ingemaakte groenten, zongedroogde tomaat, verse
bladspinazie & vegan paprikamayonaise
INDIGO Burger | 13,25
The world famous Indigo-burger met 100% Beter Leven
angus beef, tomaat, salsa verde, juicy melted cheddar,
crispy uitjes & verse guacamole op een brioche bun
Grilled Veggie Salad | 12,75 |
Israëlische klassieker met huisgemaakte hummus en
gegrilde groenten, tahin, zachte vegan feta, rucola,
citroenolie, verse bladpeterselie, gepofte quinoa, bharat
kruiden & volkoren pita

Brood & Dips | 6,5 |
Luchtige gerookte boter met rozemarijn

Pan Fried Spicy Chorizo | 8,5
Gebakken chorizo met rode chillies, bladpeterselie en
op de plaat gebakken volkoren knoflook pita & aïoli
Roasted Cauliflower Bites | 8,5 |
Geroosterde bloemkoolroosjes gekruid met verse
oregano in tahin pistachekruim, schuim van
tomaat, verse knoflook, bladpeterselie, geroosterde
pijnboompitten & sumac
Dungesneden Frietjes |
Mayonaise | 4,75
Pindasaus, verse pinda’s & krokante uitjes | 6
BEACH BITES
	Van Dobben Bitterballen | 8 st | 7,5
Met mosterd
Panko Shrimp Rolls | 8 st | 7,5
Krokante garnalen met chilisaus
Cheese Rolls | 8 st | 7,5 |
Hollandse oude kaas gefrituurd in filodeeg
Vegan-vlammetjes | 8 st | 7,75 |
Pittig gekruid vegan gehakt met chilisaus
Bittergarnituur Platter | 16,50
Mix van gefrituurde hapjes

= Vega
Scan hier de QR code

= Vegan

6%

e.
rg

en e n w
rek
ij +

Door alle

e

aatreg
el
e
n

m
ra
xt

EVENING

Vanaf 17.30 uur te bestellen
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MAINS
Flank Steak | 180gr | 21,75
Boterzachte bavette van de grill in rode wijnvinaigrette
met gepofte sjalot, grove peperkorrels & verse
rozemarijn geserveerd met dungesneden frietjes en
salade
Grilled Shrimps | 19,75
Gamba’s van de houtskoolgrill met huisgemaakte
knoflookboter, bloemenhoning & limoen geserveerd
met dungesneden frietjes en salade

Pita Zucchini 18,5 |
Op de plaat gebakken volkoren pita met huisgemaakte
zomerse veggie patty, frisse sojayoghurt-dillesaus,
ingemaakte groenten, zongedroogde tomaat, verse
bladspinazie & vegan paprikamayonaise. Geserveerd
met zoete aardappelfriet
Grilled Veggie Salad | 12,75 |
Israëlische klassieker. Met huisgemaakte hummus en
gegrilde groenten, tahin, zachte vegan feta, rucola,
citroenolie, verse bladpeterselie, gepofte quinoa, bharat
kruiden & volkoren pita

Roasted Cauliflower | 17,50 |
Geroosterde bloemkoolroosjes gekruid met verse
oregano in tahin pistachekruim, schuim van
tomaat, verse knoflook, bladpeterselie, geroosterde
pijnboompitten en sumac. Geserveerd met
aardappelpuree met zwarte knoflook & doperwten

Voor de Kleintjes | Beachbox | 9,5
Keuze uit Drumsticks of Fishsticks. Geserveerd met
worteltjes, appelmoes & dungesneden frietjes met
mayo

Seabass | 21
Zeebaars uit eigen Noordzee met gegrilde bospeen,
knolselderijcrème, jus van vadouvan, olijvenkruim,
dragonolie & aardappelpuree met zwarte knoflook

Dungesneden Frietjes
Mayonaise | 4,75
Pindasaus, verse pinda’s & krokante uitjes | 6

INDIGO Burger | 19,50
The world famous Indigo-burger met 100% Beter
Leven angus beef, salsa verde, juicy melted cheddar,
crispy uitjes & verse guacamole op een brioche bun.
Geserveerd met dungesneden frietjes en een salade

SIDES

Small Salad | 4,5
Side salad met little gem, basilicum vinaigrette,
pompoenpitten, knoflookcroutons & cherrytomaat
AS COLD AS ICE
Passionfruit Milkshake | 8
Een tropische shake met kokosmelk, banaan,
munt & verse passievrucht

QR BESTELLING INSTRUCTIES
1. Open de camera op je mobiele telefoon (geen speciale app nodig)
2. Richt met je camera op de QR code
3.	Open de link die verschijnt in het beeldscherm op je telefoon of indien jouw toestel
dit niet kan, bestel dan via www.beachclubindigo.nl
4. Plaats je bestelling en volg de instructies
5.	Je krijgt een SMS bericht als je bestelling klaar staat; je eten staat klaar bij de
keuken: trap omhoog aan de linkerkant.
6. Houd voldoende afstand en neem plaats aan je tafel
7. A ls je weggaat, zou je ons dan willen helpen door je lege flesjes in een kratje te doen,
je glazen in de desbetreffende kar en je afval in een van de prullenbakken die op het
terras staan? Dankjewel en tot snel!
8. Liefs, Team Indigo

= Vega
= Vegan

