
In het achterduin van Amsterdam en even boven Den Haag, vindt u aan het strand 
onze prachtige locatie, te midden van de oogverblindende natuurgebieden Nationaal Park 
Hollandse Duinen, de Amsterdamse Waterleidingduinen en Strandreservaat Noordvoort. 
De ligging van onze locatie laat je even ontsnappen aan de drukte van alledag en heeft 
een positieve invloed op de sfeer, de effectiviteit en de waardering van jullie workshop, 

congres, beurs of brainstormsessie.  

Bij St(r)andplaats Nederzandt zijn wij innovatief en organiseren niet zoals iedereen, wij 
creëren samen met jou een perfecte dag voor jouw bedrijf. Standaard is wat ons betreft 

passé! Je kunt kiezen uit meerdere brainstorm-ruimtes met zeezicht of duinview. 
Alle ruimtes zijn sfeervol ingericht, met een huiselijk karakter, maar toch hip met alle 
faciliteiten die je nodig hebt. Tevens kun je de inrichting in de ruimtes naar wens laten 

aanpassen. Alle ruimtes hebben ludieke namen gebaseerd op het gevoel dat wij aan onze 
gasten mee willen geven zoals Vertrouwen, Verlangen en Verwarmen. 

Waar voel jij je thuis?

Wanneer heb jij je voor het laatst verheugd op een zakelijk evenement? 
Stel dat jouw volgende congres, relatie-evenement, teambuildingsdag of personeelsfeest 
bij St(r)andplaats Nederzandt zal zijn! Onze locatie, de frisse zeelucht, de natuur en onze 

service staan garant voor unieke en inspirerende bijeenkomsten.

Wij zijn een unieke evenementenlocatie, prachtig gelegen in de duinen van Noordwijk. 
Dromen jullie van een magische Beach wedding? Bij St(r)andplaats Nederzandt kunnen 
jullie trouwen met je voeten in het zand! Voor een feest met vrienden en/of familie zijn 

jullie ook bij ons aan het juiste adres. Wij plannen graag persoonlijk alles met jullie samen, 
of het nu een dag vullend programma is, of alleen een dagdeel. Wij denken graag mee 

zodat het een dag wordt om nooit te vergeten. 

De Chef en zijn keukenteam creëren graag de heerlijkste gerechten en serveren 
jouw gasten graag seizoensgebonden, dagverse en bij voorkeur duurzame producten. 

Wij werken altijd zo veel mogelijk samen met lokale leveranciers. Voel je goed en energiek, 
dat is ons motto. Wij hebben een verrassend aanbod in Food & Drinks waarbij lekker en 

gezond elkaar tegemoet komen. Uiteraard houden wij rekening met dieetwensen van 
gasten en hebben we vanzelfsprekend heerlijke vegetarische opties.

Ons restaurant is iedere dag open, 
365 dagen per jaar van 09.00 tot circa 23.00 uur. 

De keuken is geopend van 09.00 tot 21.00 uur. 
Voor speciale evenementen kunnen wij op verzoek open blijven tot 01.00 uur

(uniek aan de Noordwijkse kust)! 

Langevelderslag 36-56  |  2204 AH Noordwijk  |  Zuid-Holland 
Telefoon: 0252 – 37 24 30
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LA PLUME CHARDONNAY 2019 Zuid-Afrika
Frisse stijl chardonnay als aperitief, bij vis en 
bij wit vlees
Fresh style chardonnay as an aperitif, with 
fish and with white meat 
 Glas  4,75 Fles 24,50

MARCEL MARTIN SAUVIGNON  BLANC 2018 
Vin de France-Frankrijk
Fruitig met lichte frisse zuren, als aperitief en bij 
geitenkaas(salade)
Fruity with light fresh acids, as an aperitif and with 
goat cheese (salad)
 Glas  4,75 Fles 24,50

DOMAINE GAYDA VIOGNIER 2018  Pays d’Oc-Frankrijk
Aromatisch, tropisch fruit, bij gamba’s en coquille of 
spicy gerechten 
Aromatic, tropical fruit, with prawns and scallops or 
spicy dishes
 Glas 5,75 Fles 29,50

CASTEL FIRMIAN PINOT GRIGIO 2018 Veneto-Italië
Zacht verfijnd en een klein bittertje, als aperitief, bij vis 
en Italiaanse lekkernijen
Softly refined and a bit bitter, as an aperitif, with fish 
and Italian delicacies
 Glas  5,75 Fles 29,50

RUEDA MONTESOL VERDEJO/VIURA 2018 
Rueda-Spanje
Een frisse wijn met rijp fruit, als aperitief, bij salades 
en vis
A fresh wine with ripe fruit, as an aperitif, with salads 
and fish 
 Glas  5,75 Fles 29,50

STIEGELMAR GRÜNER VELTLINER 2017 
Burgenland-Oostenrijk
Knisperend fris en elegant, als aperitief, bij kip, salades 
en spicy gerechten
Crisp fresh and elegant, as an aperitif, with chicken, 
salads and spicy dishes
    Fles 29,50
  
GRÖHL GRAUER BURGUNDER TROCKEN 2017 
Rheinhessen-Duitsland
Verfijnd, elegant en licht kruidig, bij kalfsvlees, kip, 
quiche, vis
Elegant, slightly spicy, with veal, chicken, quiche, fish
    Fles 32,50

CHÂTEAU SAINT-ROCH LIMOUX CHARDONNAY 2017 
Limoux-Frankrijk 
Volle, licht houtgerijpte chardonnay, bij vis, gevogelte 
en wit vlees
Full, slightly wood-aged chardonnay, with fish, poultry 
and white meat
 Glas  6,75 Fles 32,50

BELLINGHAM THE HOMESTEAD SERIES CHENIN 
BLANC 2017 Paarl-Zuid-Afrika 
Krachtig, vol en rijp, met fijne bitters, bij gerookte 
zalm, varkensvlees
Powerful, full and ripe, with fine bitters, with smoked 
salmon, pork
    Fles  35,00

WIJNGOED THORN AUXERROIS 2018 
Limburg-Nederland 
Klassieke, zuivere en zachte wijn, vis en schaaldieren, 
oosterse keuken
Classic, pure and soft wine, fish and shellfish, oriental 
cuisine
 Glas  8,75 Fles  45,00

ESK VALLEY SAUVIGNON BLANC 2018  
Marlborough-Nieuw Zeeland  
Herkenbaar Marlborough, stuivend en grassig, 
bij vis en spicy gerechten
Recognizable Marlborough, dusty and grassy,   
with fish and spicy dishes
 Glas  8,75 Fles  45,00

ESPORÃO BRANCO RESERVA 2017 Alentejo-Portugal
Topper uit Portugal gemaakt van inheemse druiven, 
romig en mineraliteit, bij visgerechten met volle smaak   
Topper from Portugal made from native grapes, 
creamy and minerality, with fish dishes with full taste
    Fles 45,00

POUILLY-FUMÉ AC DOMAINE PABIOT LES VIEILLES 
TERRES 2017 Loire-Frankrijk  
Prachtige wijn uit de Loire met veel expressie en 
mineraliteit, bij schaal- en schelpdieren, frisse salades   
Beautiful wine from the Loire with a lot of expression 
and minerality, with seafood, fresh salads
    Fles  45,00

IRONY CHARDONNAY 2015 Californië-USA 
Houtgelagerde, volle chardonnay uit Californië, 
bij romige sauzen, gegrilde kip, gamba’s
Wood-aged, full-bodied Chardonnay from California, 
with creamy sauces, grilled chicken, prawns
    Fles  55,00

CHABLIS LES VÉNÉRABLES VIEILLES VIGNES LA 
CHABLISIENNE 2015 Bourgogne-Frankrijk  
Complex met mineraliteit, bij vis, oesters en rijk 
gevulde salades
Complex with minerality, with fish, oysters and 
richly filled salads
    Fles  57,50

JOUARD CHASSAGNE MONTRACHET 2017 
Bourgogne-Frankrijk
Top chardonnay uit de Bourgogne, mooi boterig en 
iets vanille, bij rijke visgerechten
Top Burgundy chardonnay, nicely buttery and 
slightly vanilla, with rich fish dishes
    Fles  79,50

BIOLOGISCH | ORGANIC
CELTIC FIELDS WIT (ZOMERBRIES 2015)
Fris, strak, stuivend en goed in zijn fruit, strakke 
afdronk en aangenaam zuurtje
Fresh, tight, dusty and good in its fruit, tight aftertaste 
and pleasant acidity
   Fles 39,50  
  
CELTIC FIELDS WIT (LENTEDAUW 2015) 
Goudgele kleur met volle tranen, met tonen van rijp 
steenfruit en een volle lange afdronk met behoorlijke 
body 
Golden yellow color with full tears, with notes of ripe 
stone fruit and a full long finish with decent body    
   Fles 35,00 
  
CELTIC FIELDS WIT (LENTEDAUW 2016) 
Goudgele kleur met volle tranen, met tonen van 
rijp steenfruit en een volle lange afdronk met 
behoorlijke body
Golden yellow color with full tears, with notes 
of ripe stone fruit and a full long finish with 
decent body      
   Fles 39,50  

      WINE... 
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WIJN | WINE
WIT | WHITE



LA PLUME CINSAULT ROSÉ 2019  
Zuid-Afrika
Fruitige, elegante rosé met een volle smaak, als 
aperitief en bij salades
Fruitge, elegant rosé with a full taste, as an 
aperitif and with salads
 Glas 4,75 Fles  24,50

CATA ROSA GRENACHE ROSÉ 2018
Navarra-Spanje
Fruitige rosé met een klein zoetje, als aperitief en 
bij lichte gerechtjes
Fruity rosé with a small sweetness, as an aperitif 
and with light dishes
   Fles  24,50

L’ESPRIT DE CAMPARNAUD IGP ROSÉ 2018
Provence-Frankrijk
Kruidige, droge en elegante rosé uit de Provence, 
als aperitief, bij de bbq
Spicy, dry and elegant rosé from Provence, 
as an aperitif, at the bbq
 Glas  5,75 Fles  29,50

MIRAVAL CÔTES DE PROVENCE ROSÉ 2018
Provence-Frankrijk 
Afkomstig van de wijngaarden van Brad Pitt en 
Angelina Jolie, verfijnd en verfrissend, als aperitief, 
bij Mediterrane hapjes
From the vineyards of Brad Pitt and Angelina Jolie, 
refined and refreshing, as an aperitif, with 
Mediterranean snacks
   Fles  49,50 

MOËT & CHANDON
BRUT IMPÉRIAL Frankrijk
Deze Champagne heeft expressieve aroma’s van 
lindebloesem, brooddeeg en toast. Vineus, fijn, levendig 
en romig met zachte rondingen.  
This Champagne has expressive aromas of lime 
blossom, bread dough and toast. Vine, fine, lively and 
creamy with soft curves.
 Glas  9,50 Fles 54,50

ICE IMPÉRIAL Frankrijk
Deze exclusieve witte fles Moët Ice Impérial is gemaakt 
van de druiven Pinot Noir, Meunier en 
Chardonnay. Een unieke speciale blend om met 
ijsklontjes te drinken! Zoet en fruitig
This exclusive white bottle of Moët Ice Impérial is made 
from the Pinot Noir, Meunier and Chardonnay grapes. A 
unique special blend to drink with ice cubes! Sweet and 
fruity 
 Glas  11,50 Fles 59,50 

ROSÉ IMPÉRIAL Frankrijk
Een droge, volle, soepele en verfijnde Rosé variant 
van de klassieker ‘Brut Impérial’. Heeft een elegante, 
fruitige smaak.
A dry, full, smooth and refined Rosé variant of the 
classic “Brut Impérial”. Has an elegant, fruity taste.
 Glas 12,50 Fles 69,50

MOUSSEREND   
CAVA MASÍA DE LA LUZ Spanje
Appels, citrus en mooie tonen van een lichte 
houtopvoeding, met een honingtoets als afsluiting
in de afdronk.  
Apples, citrus and beautiful notes of a light wood aging, 
with a honey touch as a finish in the aftertaste.
 Glas 5,75 Fles 24,50

PICO MACCARIO ENJOY PROSECCO Italië 
Een sprankelende mousse, in de geur overwegend 
florale tonen maar ook frisheid. In de afdronk veel 
frisheid met een verfijnde mousse.
A sparkling mousse, in the fragrance predominantly 
floral tones but also freshness. In the aftertaste a lot 
of freshness with a refined mousse.
   Fles 35,00

CELTIC FIELDS WIT (VELUWSE VREUGDE) 
Eco Fields Veluwe - Nederland 
De veluwse vreugde is een mousserende witte 
wijn. De druiven die wij hiervoor gebruiken zijn de 
Johanniter en de Riesel.  
The veluwe joy is a sparkling white wine. The grapes 
we use for this are the Johanniter and the Riesel.
 Glas 8,50 Fles 49,50

 CHAMPAGNE 
   AT SEA

WIJN | WINE
ROSÉ | ROSE

ZOET & DESSERTWIJN | SWEET & DESSERT WINE

MOUSSERENDE WIJNEN & CHAMPAGNES
SPARKLING WINES & CHAMPAGNES

REINHARDT FUCHS TOLLTRAUM 
WEISSWEIN Duitsland Rheinhessen
Halfzoete witte wijn met een vleugje citrus, appel
Semi-sweet white wine with a hint of citrus, apple    
 Glas  5,75  

PACHERENC DU VIC-BILH COLLECTION PLAIMONT
Frankrijk Gascogne
Friszoete wijn met vooral veel tropisch fruit   
Fresh sweet wine with a lot of tropical fruit  
 Glas  5,75



RIMBALDI MONTEPULCIANO D’ABRUZZO DOC 2018 
Abruzzo-Italië 
Volle wijn met intense aroma’s, als aperitief, 
bij rood vlees, pasta, kazen
Full wine with intense aromas, as an aperitif, 
with red meat, pasta, cheeses
 Glas  5,75 Fles 24,50

RIOS DE CHILE VARIETAL CABERNET SAUVIGNON 
2018 Central Valley-Chili
Vol en zacht van smaak, als aperitief, bij (gegrild) vlees 
Full and soft in taste, as an aperitif, with (grilled) meat
 Glas  4,75 Fles 24,50
 
LUCCARELLI PRIMITIVO IGP PUGLIA 2018 
Puglia-Italië
Zondoorstoofd fruit en zachte tannines, als aperitief, 
bij pasta’s en rood vlees
Sun-permeable fruit and soft tannins, as an aperitif, 
with pasta and red meat
 Glas  5,75 Fles 29,50

DOMAINE GAYDA SYRAH 2017 
Pays d’Oc-Frankrijk 
Fruitig en kruidigheid, bij gegrild rood vlees, lam 
Fruity and spiciness, with grilled red meat, lamb
 Glas  5,75 Fles 29,50

KAIKEN MALBEC RESERVA 2018 
Mendoza-Argentinië 
Krachtige wijn met rijpe tannines, bij gegrild rood 
vlees en bbq
Powerful wine with ripe tannins, with grilled red meat 
and bbq
 Glas  6,75 Fles 32,50
 
LES BERTHOLETS MERLOT RESERVE 2018 
Pays d’Oc-Frankrijk
Fluweel zachte merlot, bij stoofgerechten, 
vlees, wild, kazen
Velvety soft merlot, with stews, meat, game, cheeses
 Glas  6,25 Fles 29,50

RIOJA COVILA II CRIANZA DO 2016
Rioja-Spanje 
Een krachtige maar ook zachte wijn, bij rood vlees, 
bbq, stevige kazen
A powerful but also soft wine, with red meat, bbq, 
strong cheeses
   Fles 29,50

RIOS DE CHILE RESERVA PINOT NOIR 2015 
Cachapoal Valley-Chili
Elegantie en lichte kruidigheid, bij tonijn, gerechten 
met aardse tonen
Elegance and light spiciness, with tuna, dishes with 
earthy tones
 Glas  6,75 Fles 32,50

GRÖHL SPÄTBURGUNDER TROCKEN 2015 
Rheinhessen-Duitsland
Elegant en licht verteerbaar, bij kip, spicy gerechten 
Elegant and easily digestible with chicken and spicy 
dishes   
   Fles 32,50

CASA SILVA RESERVA CARMENÈRE 2017 
Colchagua Valley-Chili 
Een volle, licht kruidige en rijpe wijn, bij rood gegrild 
vlees, stevig wild
A full, slightly spicy and ripe wine, with red grilled 
meat, firm game
   Fles 35,00

BELLINGHAM THE HOMESTEAD SERIES 
PINOTAGE 2017
Stellenbosch-Zuid-Afrika
Fruitig, stevig met lichte tannines, bij spareribs, 
lamsvlees, wild
Fruity, firm with light tannins, with spare ribs, 
lamb, game
   Fles 35,00

PICO MACCARIO LAVIGNONE BARBERA D’ASTI 2017 
Piëmonte-Italië
Soepel, complex en fruitig, bij rood vlees, konijn, 
pasta met truffel
Smooth, complex and fruity, with red meat, rabbit, 
pasta with truffle
 Glas  8,75 Fles 45,00

ALCEÑO 12 MESES MONASTRELL 2014
Jumilla-Spanje 
Volle houtgerijpte wijn, bij gegrild rood vlees, wild, bbq
Full-bodied matured wine, with grilled red meat, 
game, bbq   
   Fles 45,00

BELLINGHAM BERNARD SERIES SMV 2015
Paarl-Zuid-Afrika 
Blend van Syrah/Mourvèdre/Viognier, stevig met 
veel karakter, bij lamsvlees, gegrild rood vlees 
Blend of Syrah / Mourvèdre / Viognier, strong with 
a lot of character, with lamb, grilled red meat
   Fles 55,00

CHÂTEAU LA CROIX MONTLABERT ST. EMILION 
GRAND CRU AC 2016 
Bordeaux-Frankrijk 
Mooie Bordeaux met diepgang, bij rode vleesgerechten 
Nice Bordeaux with depth, with red meat dishes
   Fles 57,00

DOMAINE YANN MOUSSET CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE 
2016 
Rhône-Frankrijk
Krachtig, aards en zachte tannines, bij wild, 
lam, stoofgerechten
Powerful, earthy and soft tannins, with game, 
lamb, stews
   Fles 59,50

SOTTANO JUDAS MALBEC 2015 
Mendoza-Argentinië 
Een rijke, open, brede en krachtige wijn met een 
lange afdronk, bij rood vlees
A rich, open, broad and powerful wine with a 
long finish with red meat
   Fles 89,50

BIOLOGISCH | ORGANIC
CELTIC FIELDS ROOD (HERFSTNEVEL 2016) 
Robijnrode kleur met elegante tranen, rijp rood fruit 
en een rokerige zweem. “Een wijn om bij te eten”. 
Ruby red color with elegant tears, ripe red fruit and a 
smoky touch. “A wine to eat with”
   Fles 45,00

      I... 
WINE IT 
     ALL!!
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ROOD | RED


