Geachte gast,
U bent aangekomen op het mooiste stuk strand van
Castricum aan Zee. Ieder jaar bouwen we Bad Noord weer
met veel plezier voor u op. Vanaf 1965, waarvan de laatste
3 decennia onder dezelfde eigenaar. In al die jaren heeft het
paviljoen vanzelfsprekend veel veranderingen ondergaan.
Alle keuzes die gemaakt zijn vinden hun oorsprong in de
mogelijkheden en beperkingen van deze lokatie. Ook natuur
en milieu spelen vanzelfsprekend in onze overwegingen een
belangrijke rol. Dat is bijvoorbeeld waarom u uw koffie of thee
uit een kartonnen bekertje drinkt bij Bad Noord en u in de
winter geen paal meer in de grond aan zult treffen. Slechts
1 lijntje met de buitenwereld, een telefoonkabel en verder
geheel selfsupporting wat stroom, water en gas betreft. Geen
leverancier die hier voor de deur kan komen. In die wetenschap
zult u begrijpen dat sommige dingen wat meer moeite kosten
dan normaal. Wij zijn er aan gewend geraakt, werken hier
met veel plezier en genieten als u het naar uw zin heeft.
Wij doen er alles aan om uw verblijf bij Bad Noord zo
aangenaam mogelijk te maken. Ook onze medewerkers
krijgen dat van ons mee.
Als u het hier plezierig vind en graag langer wilt blijven dan
kan dat ook. Wij verhuren strandhuisjes voor korte of langere
tijd. Vraagt u gerust naar de mogelijkheden bij Bad Noord,
natuurlijk ook voor het organiseren van een feest of partij.

Warme dranken

Cappuccino
Verkeerd
Koffie
Espresso
Thee
Verse muntthee
Verse gemberthee
Warme Chocomel
Warme Chocomel slagroom
Warme Chocomel met bruine rum en slagroom
Irish koffie

2,75
2,75
2,25
2,25
2,25
3,00
3,00
3,00
3,50
6,40
6,75

Appeltaart
Met slagroom?

3,50
0,50

Frisdranken

Diverse smaken in een flesje
Fristi, Chocomel
Spa blauw 0,5 liter petflesje (dus ook voor onderweg)
Smoothie

Menukaart

3,00
3,00
3,00
5,00

Alcoholische dranken

Hertog Jan van de tap
3,00
Hertog Jan van de tap (0,5 liter)
5,50
Hertog Jan Weizener van de tap
3,75
Heineken flesje
3,25
Heineken 0,0 flesje
2,75
Grolsch beugel
4,00
Radler 0.0
3,25
Corona
4,50
Wijn
glas 3,75 / fles 20,40
rood, rosé, droge witte, zoete witte
Binnenlands gedistilleerd
3,50
jonge Jenever, Vieux
Buitenlands gedistilleerd
4,50
Bacardi, Johnny Walker Red Label
Likeuren
4,75
Amaretto, Cointreau, Tia Maria, Liquer 43
Gin Tonic
8,50

GRAAG BESTELLEN BIJ HET LOKET
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Lunchgerechten bij Bad Noord

Voor de kinderen

Wij serveren uw keuze op wit of bruin boerenbrood

Patatje met mayonaise, vissticks en appelmoes
Patatje met mayonaise, kipnuggets en appelmoes

7,00
7,00

Broodje knakworst
Saus apart bij bestellen

3,00

Poffertjes
met roomboter en poedersuiker

4,00

Te bestellen tot 17.00 uur

2 kroketten op brood
Tosti ham en/of kaas
Tosti mozzarella-pesto-tomaat

Voor bij de borrel

8,00
4,75
6,75

Gerechten voor lunch en diner
Fish and Chips
met huisgemaakte ravigottesaus

14,25

Lekkerbekje met potato dippers
met huisgemaakte ravigottesaus

14,25

Kipsaté met brood
Huisgemaakte bal gehakt
Broodje huisgemaakte bal gehakt
met mosterd
Broodje hamburger - bereid op de Big Green Egg
Broodje zalmburger
met huisgemaakte ravigottesaus
Broodje groentenburger
Broodje cajunburger

14,00
4,50
5,25
8,25
6,75

Tortilla chips met guacamole & salsa
Bitterballen (8 stuks)
Kaasrolletjes (8 stuks)
Vegetarische mini loempia’s (8 stuks)
Vlammetjes (8 stuks)
Samosa’s (8 stuks)

5,75
8,00
6,75
6,75
6,00
8,00

Snacks
Pizza
Pizza
Pizza
Pizza
Pizza

Margaritha
Tonijn
Salami
Mozzarella, pesto, tomaat

11,50
13,50
13,50
13,50

Patatje zonder
Patatje met mayonaise, ketchup, curry of pindasaus
Patatje oorlog of speciaal
Rundvleeskroket (Kwekkeboom)
Frikandel
Kaassoufflé
Bamischijf
Kipkorn
Broodje erbij?

2,50
3,00
3,25
2,75
2,50
2,75
2,75
2,75
0,75

Bucket Patat (8 personen)
inclusief 2x mayonaise en 2x ketchup

17,50

6,75
8,25

Onderstaande gerechten worden geserveerd met frites
Kipsaté - bereid op de Big Green Egg
Hamburger - bereid op de Big Green Egg
met Ballymaloesaus

16,00
12,50
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