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BURGERS, 
BOCKTAILS & 
speciaalBIER



‘n droombaan

zie jij jezelf hier wel werken? 

In den blauwen bock leiden 

we jou graag op tot wat je 

wilt worden. Of je ambitie 

nu bediening, barista, kok of 

horeca ondernemer is. wij leren 

je alles wat je daar voor nodig 

hebt. omdat wij onze dromen 

ook waar hebben kunnen maken, 

helpen we jou graag om jouw 

droombaan te vinden. 
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Ons rundvlees black 
angus is een genot om mee 

te werken. Hamburgers, 
gehaktballen of een mooi 

stuk sucade. stuk voor stuk 
heerlijke gerechten. Mooi 

gemarmerd en vol krachtig 
van smaak. Eventjes in de 

oven op houtskool, biertje 
erbij en genieten maar

Read in your 
own language

Nice to meat you



MENU
2 kroketten met brood 
Van Dobben rundvlees  9.50
Vegetarische kroketten   9.50
Garnalenkroketten 11.50

Twaalfuurtje  9.50
Soepje naar keuze, van Dobben kroket 
met brood, sneetje brood gezond. 
Verse jus d’orange. 
 
Uitsmijter  9.00
kaas / ham / ham kaas

Broodje ossenworst  7.50

Black angus bal gehakt 8.50
Geserveerd met brood naar keuze

Boerentosti  5.50
tosti brie tomaat 6.50

Makreel melt 8.90

Warm vlees  8.50
Fricandeau gebakken met uitje, champignon, 
spek en pindasaus ‘on the side’

Hete kip  8.50
Gemarineerde kipdij gebakken in 
sambal en chilisaus

carpaccio  10.50
Dun gesneden rundvlees met pesto, 
pijnboompitjes, parmezaan en een swirl 
van truffelmayonaise.

Huisgemaakte brownie  3.80
Appelgebak 4.20
Met slagroom + 0.50
Irish coffee        7.20
Koffie met likeurtje  6.70

Lunch

dessert

soepen

salade

diner

brood keuze uit Bagnat 
maïsbrood of Waldkorn

2 Krokant gebakken 
bruschetta’s

Bruschetta’s gerookte zalm  10.00
Bruschetta’s Makreel  9.00
Bruschetta’s tomaat  9.00
Bruschetta’s Paddestoel  9.00
Bruschetta’s Brie  9.00

Tomatensoep  6.50

soep van de dag  6.50

erwtensoep  7.50

     

Beef caesar  12.70

Thai Chicken  12.70

gamba  12.70

brie  12.70

flat iron steak  23.50
Flame grilled op houtskool 
met Chimichurri. 

rib-eye 22.50
Aberdeen Angus Rib-eye
bereid op de houtskooloven.

Kogelbiefstuk in jus 18.50
Mals stukje rund, in de pan 
gebakken met roomboter. 

Saté  16.70
Op Indische wijze met zoetzuur
en onze authentieke pindasaus. 

Coq au vin  17.50
Malse kip in wijn gegaard op authentieke 
wijze. Een klassieker uit de franse keuken.   

plukbroodje
met smeersels

5.50

12.00
tot 16.00
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BOCK
BURGERS

iedere ochtend 
hakken we 
hout om onze 
unieke burgers 
te kunnen 
bereiden in de 
houtskooloven

beyond burger - 18.00
Ervaar de smaak van vlees op 
plantaardige wijze met Romeinse 
sla, USA cheddar cheese, tomaat, ui, 
augurk en BBQ-saus.

classic burger - 15.00

Met Romeinse sla, USA cheddar cheese, 
tomaat, ui, augurk en BBQ-saus.

CLASSIC
BURGER

BEYOND
BURGER

All americain - 16.50 
De burger waar de echte Texaan van 
begint te watertanden. Met bacon, 
extra veel USA cheddar cheese, 
Romeinse sla, tomaat, ui, augurk 
en BBQ-saus.

ALL
AMERICAIN

limitededitionburger

Lentebock burger - 18.00 
Black angus burger met stoofvlees en 
zuurkool. 

LENTEBOCK
BURGER



 samen 

€21.-
lentebockburger

texels noorderwiend

+

TRIPLE CHEESE - 16.00
Met USA cheddar cheese, Italiaanse 
Gorgonzola, échte parmezaanse 
kaas, Romeinse sla, tomaat, ui, augurk 
en BBQ-saus.

hot bacon - 16.50
Met verse Jalapeño pepers en 
knapperig gebakken bacon met een 
hete saus. Romeinse sla, USA cheddar 
cheese, tomaat, ui, augurk en BBQ saus.

DOUBLE mF - 19.50
The Tower of Power: niet één maar 
twéé keer 100% Schots Aberdeen-
Angus beef. Met bacon, extra veel 
USA cheddar cheese, Romeinse sla, 
tomaat, ui, augurk en BBQ-saus.

TRIPLE
CHEESE

DOUBLE 
MF

   HOT
BACON

HO LEE FUK - 16.00 
Een fantastische Aziatische burger 
naar uniek recept van Mr. Fuk. Met 
onze authentieke pindasaus, een 
spiegeleitje, taugé, geroosterde uitjes, 
zoetzure komkommer, Romeinse sla en 
USA cheddar cheese.

 HO LEE
FUK

SPICYof éxtraSPICY

LENTEBOCKlimited
edition
burger



BURGER 
  STORY

Pan Bagnat is een streekproduct uit Nice, 
aan de Franse Rivièra. Door het gebruik 
van rijke Franse olijfolie krijgt het brood 
een krachtige en zomerse smaak. Bagnat 
heeft een malse structuur en een open 
kruim, waardoor het zich perfect leent voor 
het grillen in onze houtskooloven. Door het 
verhitten komt de subtiele smaak van de 
olijfolie goed tot zijn recht. Hierdoor is Pan 
Bagnat een perfecte match voor onze 
burgers.

‘t broodje
Authentiek bagnat 
brood uit Nice, 
Frankrijk

Voor een heerlijke volle smaak wordt het vlees 
bereid in onze houtskooloven met speciale 
Houtskool, Black Ranch. Deze uitzonderlijke 
houtskool is afkomstig van de Quebracho 
boom die groeit in Zuid-Amerika. Quebracho 
komt uit het Spaans: ‘Quiebra hacha’, ‘Breekt 
de bijl’. Black Ranch onderscheidt zich door 
zijn grove en harde structuur. Tevens geeft 
Black Ranch een aangename geur- en 
smaakaroma af aan het vlees, waardoor het 
een extra diepe smaak krijgt.

de bereiding
Houtskooloven met black 
ranch houtskool



Schotse Aberdeen-Angus runderen 
behoren tot de beste rundvleesrassen van 
de wereld. Het Angusras produceert een 
gezonde en hoge vleeskwaliteit. Angus 
vlees is fijndradig, mooi gemarmerd met 
een krachtige rode kleur. Na het bereiden 
is het zacht en sappig, met een diepe 
eigen smaak. Naast het ras, draagt ook 
de biologische voeding bij aan de smaak 
van het vlees. De combinatie van het ras 
en de biologische voeding, geeft het 
vlees een unieke smaak.

‘T vlees
Schots Aberdeen-
Angus beef

De aardappels die we gebruiken om 
onze huisgemaakte frites te maken 
komen uit Zeeland (gebied in NL met 
meeste zon). De Agria aardappel is 
speciaal ontwikkeld voor het maken 
van friet. Ze hebben hun rijke smaak 
te danken aan de mineraalrijke 
kleigrond waarin ze worden geteeld. 
De aardappel zit tussen kruimig en 
vastkokend in. Hierdoor worden de 
frites bij het bakken knapperig van 
buiten en heerlijk zacht van binnen.

de friet
Huisgemaakte friet 
van de lekkerste 
aardappels
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BOCK
FRITES

small large

heerlijkehuisgemaaktefrites met topping

frites culinair 
zoals je nog nooit 
geproefd hebt!

Uitje Bol  8.70 / 13.00
Met stukjes frikandel, een swirl van mayonaise, curry 
en feestelijk afgetopt met verschillende uitjes waar wij 
Hollanders helemaal vanuit ons bol gaan

Hete kip  9.70 / 14.50
Met verse stukjes gemarineerde kip gebakken in de 
sambal getopt over de frites

Pulled chicken  9.70 / 14.50
Zacht gegaard gemarineerd vlees met BBQ saus, en 
flinterdunne rode kool.

black angus bal  10.70 / 16.00
Een bal van de cock waar je u tegen zegt. 
Maar liefst 180 gram en 100% runder Black Angus

stoofvlees  11.70 / 17.50
De belgen weten hoe je stoof bereidt maar van deze 
zullen ze zelfs de vingers aflikken. 

flat iron steak  22.50 / 33.50
Flame grilled op houtskool.
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Bruschetta’s gerookte zalm  10.00
Vers gerookte zalm, roomkaas, rood 
uitje en klein beetje zwarte peper

Bruschetta’s tomaat  9.00
Aangemaakte stukjes tomaat 
van de beste tomaat met uitjes en knoflookje

Bruschetta’s Makreel  9.00
Vers gerookte makreel met rode ui, 
kerriemayonaise en gemengde sla

Bruschetta’s Paddestoel  9.00
In de kruidenolie gebakken 
champignons met uienringen

Bruschetta’s brie  9.00
Romige brie met honing, 
walnoten en gemengde sla

krokant gebakken bruschetta’s
leuk om te sharen

BR
US

CH
ET

TA
’S
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BOCK
TAILS

Beefeater - 8.70 
Mango, munt, peperkorrels en tonic water

pornstar martini - 8.70 
Een klassieker geserveerd in een martini 
glas en gegarneerd met een passievrucht

bombay sapphire - 8.70 
Traditionele Britse gin met een complex 
maar subtiel karakter. Gemixt met een Royal 
Bliss ‘Creative’ tonic water, voor die extra 
kruidige tonen. Gegarneerd met bosbessen 
en een schijfje frisse komkommer

Berry mojito - 8.70 
Bacardi Carta Blanca rum, Crème de Cassis, 
munt, lime juice en soda

Gordon’s - 8.50
pink gin
Gordon’s Pink Gin, Royal Bliss ‘Berry ’ tonic 
water gegarneerd met roodfruit

Hendrick’s gin - 9.50 
Schotse kwaliteitsgin met een uniek 
bloemige aroma. Samen met Royal 
Bliss ‘Vibrant Yuzu’ tonic water creëren 
ze een zachte gin met een subtiele 
smaakbalans. Heerlijk afgetopt met een 
takje munt een schijfje komkommer

bock
winnermixed

bestever

Classic mojito - 8.70 
Bacardi Carta Blanca rum, 
munt en lime juice.

let the 
fun 

be gin 



share if 
     you can!

FINGER
FOOD

Portie jongbelegen 
boerenkaas
Van Koos Kaas  4.40 
Dubbel portie  7.40

Portie oudbelegen 
boerenkaas
Van Koos Kaas  4.70 
Dubbel portie  7.90

Portie ossenworst
Van Chateaubriand  4.20 
Dubbel portie  7.20

Portie pittige leverworst
van Chateaubriand  3.20 
dubbel portie  5.20 

Portie nootjes  1.70
dubbel portie  3.20

Borrelplank 
medium 2/3 pers  14.50
large 4/5 pers  23.00
Garnalenkroketjes, gefrituurde garnaal, 
nacho cheesebite, jong en oudbelegen 
boerenkaas, osseworst, leverworst, Fuet 
en Amsterdams tafelzuur.

Nachos melted  7.70
cheddar cheese

Nachos   9.70
pulled chicken

Gefrituurde kaastengels
  8 stuks  7.50 
12 stuks  11.00 
16 stuks  14.00

Van Dobben bitterballen
  8 stuks  7.50 
12 stuks  11.00 
16 stuks  14.00

Frikandelletjes speciaal
10 stuks  7.00 
18 stuks  12.00 
24 stuks  15.00

Gefrituurde garnalen
  8 stuks  9.00 
12 stuks  13.00 
16 stuks  17.00

Gemengd bittergarnituur
  8 stuks  7.50 
12 stuks  11.00 
16 stuks  14.00

Portie kipnuggets
  8 stuks  7.50 
12 stuks  11.00 
16 stuks  14.00

plukbroodje
met smeersels

5.50

portie frites
ambachtelijk bereid

Zaanse mayo 1.00
Ketchup  1.00
Curry   1.00
Pindasaus  1.50

3.90
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BIER
Heineken pils
 - fluitje  3.00
 - Normaal  3.20  
 - Groot 6.20
Brugse Zot Blond 4.70 
Affligem Blond 4.70
Lagunitas Hazy wonder ipa 4.70
brand seizoensbier  4.70 
texels seizoensbier 4.70
oedipus tripel thaithai 5.00

Heineken 0.0  3.70
Amstel Radler 0.0  4.00 
affligem blond 0.0  4.00 
Brand Weizen 0.0 4.00 
Brand IPA 0.0 4.00 

Affligem Tripel  5.00
Affligem Dubbel  5.00
Corona  5.00
Desperados  4.90 
La chouffe zwaar blond 5.00
vedette extra white 4.70
wisselfles  5.00

tap bieren

bieren 0.0%

fles bieren

cider
apple bandit apple         4.00 
liefmans       4.80

STERKE 
VERHALEN
BEGINNEN 

BIJ STERKE 
DRANK



STERKE 
VERHALEN
BEGINNEN 

BIJ STERKE 
DRANK

Bacardi Blanca  4.20
Bacardi Limon  4.20
Bacardi razz  4.20
Bacardi Negra  4.20
Bacardi spiced  4.20
Bacardi Reserva  4.70
Malibu Coconut Rum  4.20
Captain Morgan 4.20
Captain Morgan Jamaica  4.20
Havana CLub  4.70
Havana 7yrs  5.20
Sailor Jerry  4.70

Eristoff Vodka  4.20
Eristoff Red Vodka  4.20
Grey Goose Vodka  5.70

rum

vodka

Bombay Sapphire  4.20
Gin Hendricks Gin  5.70

said sailor jerry

gin

jenever

overig

shots

likeuren

whisky
Jameson Irish  4.70
Famous Grouse  4.70
proper No.12  6.70
tenjaku  6.00
Aberfeldy 12 yrs  7.20
Millstone sherry oloroso  7.00
smokehead  7.50
Jack Daniels  4.70
Jack Daniels Honey  4.70
Southern Comfort  4.70

Ketel 1 jonge jenever  3.20
Zuidam jonge jenever  3.70
Zuidam korenwijn  4.20
Zuidam spelt jenever  4.20
Zuidam rogge jenever  4.20
Zuidam Oloroso 4 yrs  6.70
Bessenjenever  3.20

Hoppe Vieux  3.20
Remy Martin Cognac  4.70
Beerenburg  3.20
Jägermeister  3.20
Limoncello  3.70
Glühwein  3.70

Camina Real Tequilla  4.20
sambuca  4.20
Fireman  3.00
Troijka Pink  3.00
Rocket shot  3.00
Beerenburg  3.50

Berentz Apfelkorn  3.50
Amaretto Disaronno  4.20
Baileys  4.20
Grand Marnier  4.20 
Cointreau  4.20
Tia maria  4.20
licor 43  4.20
safari  3.50
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rode wijn

rosé

Witte wijn

bubbels

port rood  3.90
port wit  3.90

Springbok 4.20        20.00

figuière magali Provence  7.00         33.00
Bleekroze met een verleidelijk bouquet van citrus en rood fruit waarna de zachte en frisse smaak 
aanvult met impressies van sappige abrikozen en grapefruit. Een echte terrastopper!

AiX-en-provence        7.50 35.00
Met smaken van rood bosfruit, kersen, aardbeien en verse vijgen. In de neus aroma’s van rijpe 
mandarijntjes, frambozen en bosaardbeien. Dé rosé van deze zomer!

miraval - the art of rosé by brad pitt  40.00
Deze Miraval is een elegante frisse roséwijn uit Côtes De Provence met karakter en een zeer 
mooie, zuiverende afdronk! Beoordeeld als dé beste rosé ter wereld! 

Springbok chenin blanc 4.20         20.00

winzerkrone (zoet)  4.20         20.00

madame wisdom chardonnay california  5.20         25.00
Rijpe appelgeuren, verleidelijke citrus aroma’s en een vleugje vanille
ronden de smaak af.

Coto mayor verdejo  5.50         27.00
Intense tropische aroma’s met hints van venkel. Goede zuurgraad,
soepel, elegant en verfrissend in de mond met een lange afdronk.

wild rock sauvignon blanc new zealand 35.00
Frisse Sauvignon Blanc met tonen die perfect samengaat met
schaal-en schelpdieren en zachte geitenkazen.

Springbok shiraz       4.20 / 20.00
chiloé Chili Carmenère 4.70 / 22.00

Prosecco piccolo  8.00
Moët Chandon Brut  100 
Moët Chandon Ice Rosé  120



glaasje prikbarista d’bock
Koffie  2.50 
Cappuccino  3.00
Koffie Verkeerd  3.00 
Latte Macchiato  3.20 
Espresso  2.50 
Dubbele Espresso  3.50

Decafé Koffie  2.50 
Decafé Cappuccino  3.00
Decafé Latte Macchiato  3.20 
Decafé Espresso  2.50

thee in diverse smaken  2.50 
Verse muntthee  3.30 
Verse gemberthee  3.30

Warme chocolademelk  3.00  
Warme choco + slagroom  3.50

brownie  3.80
Appelgebak 4.20
slagroom .50

koekje ’R BIJ

sterk bakkie

Coca-Cola  3.20
Coca-Cola Zero  3.20
Cassis  3.20
Fanta  3.20
Sprite  3.20
Chaudfontaine plat  3.00
Chaudfontaine bruis  3.00
ice Tea Sparkling  3.20
Ice Tea Green  3.20
bliss ‘creative’ Tonic  3.70
Bitter Lemon  3.20
Rivella  3.20
Ginger Ale  3.20
Redbull  4.80
Jus d’ Orange  4.00
Appelsap  3.20
Tomatensap  3.20
Glas melk  2.70
Kinderlimonade  2.00
Chocomel  3.20
Fristi  3.20

homemade

Heerlijk en vers gemaakt in eigen bakkerij, 
laat je verrassen en verwennen!

Irish coffee  7.20 

Italian coffee  6.70 

Spanish coffee  6.70 

French coffee  6.70 

Koffie met likeur  6.70
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Geldig tot 1 jaar na uitgifte. 

Heb je iemand weleens een portie bitterballen 

gegeven of wil je iemand met iets verrassen 

maar daar zelf ook van kunnen genieten. Geef 

dan een Blauwen Bock bon aan je vrienden of 

familie of wie dan ook. Dat is niet alleen een 

feestje om te geven of te krijgen maar ook 

nog eens met het gebruiken van de bon. 
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BEACH HOTEL
KATWIJK
Wie luistert hoort de meeuwen, de golfslag op het strand, het geroezemoes van 
winkelende mensen, gelach vanaf het terras en wie zijn ogen opent staat voor 
de Blauwen Bock waar Beach Hotel Katwijk op de tweede, derde en vierde 
verdieping is gelegen. Geniet van een verblijf, lang of kort. Het zal ongetwijfeld 
een fijne tijd zijn. 
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SEA YOU

Read in your 
own language


