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Aloha’s Special
Geïnspireerd door het seizoen en lokale
ingrediënten serveren wij u graag een heerlijke
Aloha Special! Kijk voor de meest actuele
special op het klapbord.

................ Drinks ...............
Warm

Fris / Flesje

Koffie/Thee

2.30

2.50

Verse muntthee

2.90

Sprite			

2.50

Espresso

2.30

Nestea		

2.80

Dubbele espresso

3.90

Nestea green

2.80

Cappuccino

2.50

Apfelschorle		

2.80

Caramel Cappuccino

2.90

Coca Cola

2.50

Coca Cola zero

Grote koffie
Sinas					
2.50

Koffie verkeerd
Cassis				
2.50

3.10

2.50

Latte macchiato

2.90

Warme chocomel

2.50

		33 cl

2.50

Dutch koffie:

5.90

		

5.10

Met Ketel 1 Matuur en slagroom

Bitter lemon
Bronwater blauw / rood:
70 cl

Zeeuwse koffie:
Appelsap Appeleare			
2.70

V

Jus d’orange Appelaere		2.90

naar

ial
de spec

of kijk

Verse jus d’orange			4.50

Irish coffee:

Tomatensap		 2.70

Met Jameson Whiskey en slagroom

Rivella

2.50

ord

5.90

Met Babbelaar likeur en slagroom

Italiaanse koffie:

Chocomel				
2.50

Met Amaretto en slagroom

Melk					
1.80

Met bruine rum en slagroom

Cuba koffie:
Fristi					
2.50

b
op het

2.60

Ijskoffie (koud)

Tonic				 2.50

s
raag on

3.90

Spaanse koffie:

5.90
5.90
5.90
5.90

Met Tia Maria en slagroom

Chai Latte 3.20

Glühwein (in de winter)

3.30

Lemoemba:

6.00

Choco, bruine rum en slagroom

Een glas Bondi Chai Latte wordt bereid met warme opgeschuimde melk,

2

Darjeeling thee en specerijen. Chai Tea Latte geeft een heerlijk ontspannen
gevoel en een kleine kick!
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Tussendoor of bij de koffie

Zeeuws genot!

Appelgebak

2.80

Koffie, cappuccino of thee

Zeeuwse Bolus

2.10

met een bolus en

Poffertjes

4.50

babbelaarlikeurtje v.a. 4.70

Brownie

2.10

Slagroom

0.60

Brusselse wafel

4.10

+ Slagroom

0.60

+ Warme kersen

0.90

+ Aardbeien(seizoen)

1.20

iteit
l
a
i
c
e
p
s
e
s
w

Zeeu

jes
Leuke Feit
In het duingebied kunt u veel verschillende
dieren tegenkomen. Zo leeft er een gezonde
herten populatie en vinden er veel (roof)
vogels beschutting. De vele hazen en
konijnen die je in het gebied tegen kunt
komen vormen daarnaast een prooi voor
de vele vossen die het gebied rijk is.

De Bolus

De Zeeuwse bolus is een traditionele
lekkernij die al generaties lang traditioneel
bij de koffie wordt gegeten. De bolus wordt
bereid met vers deeg, bruine suiker en
kaneel. Een beetje roomboter maakt de
Zeeuwse bolus tot een hemelse lekkernij.
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Huiswijn

Glas

Karaf 0,5L Fles 0,7L

Carinena wit droog

3.40

12.50

18.00

Bereich Mosel wit zoet

3.40

12.50

18.00

Tempranillo rosé

3.40

12.50

18.00

Tempranillo rood

3.40

12.50

18.00

Hugo 		

4.10

Zuidwijn
Martini bianco
3.50
Port rood
3.20
Port wit
3.20
Campari
3.50
Aperol Spritz
5.50
Sherry medium / dry		
3.50

Sangria

Feestelijk!
Prosecco

Glas 3.50

Glas 3.90
Fles 19.50

Wijn per fles
Viognier-Sauvignon
Wit		
fles 21.50
De Viognier-Sauvignon Blanc verrast door zijn frisse
elegantie en fruitkarakter. De volle rijpe perzikachtige
Viognier past wonderwel bij het elegante citrus
aroma’s van de Sauvignon Blanc.
Rosé de Syrah
Rosé
fles 21.50
Een licht kruidige rosé voor op het terras, of tijdens een
lichte maaltijd. Van deze rosé wordt je blij.
Merlot
Rood		
fles 21.50
De Merlot VdP Paul Mas is paars/rood van kleur, in de
geur veel donker fruit: pruimen en zwarte bessen naast
de kruidige indrukken. Volle, soepele smaak, zachte
tannine en een lichte vanille toets, dankzij uitgekiende
houtrijping. Lange, elegante afdronk.

5

Aloha Beach Bar
GinTonic’s
1

2

3

Biertje....!

Cocktails

Hendrick’s Gin / FT Tonic

Komkommer en limoen
9

Hugo’s Gin & Tonic

Komkommer, vlierbloesem en munt

9.50

Hendrick’s Gin / FT tonic
Limoen en munt
9

Mojito

Rum, limoensap, rietsuiker en munt
8.50
....................................

Woo Woo

Wodka, perziklikeur en cranberrysap 8.50
.....................................

Sex on the beach

Wodka, Peach Tree, cranberrysap en

Jus d’ orange
8.50
.....................................

Gulpener fles 					
0,3l 5%
2.80
Liefmans Fruitesse 		
0,25l 4,2% 3.10
Liefmans kriek 			
0,33l 6%
4.60
De Koninck
		
0,33l 5,2% 3.00
Westmalle dubbel 		 0,33l 7%
4.10
Westmalle tripel 		 0,33l 9,5% 4.60
Grimbergen blond 		 0,33l 6,7% 4.10
Corona				
0,3l 4,6% 4.40
Duvel 				
0,3l 8,5% 4.10
La-Chouffe 		
0,3l 8%
4.10
Jillz (appelcider) 			
0,25l 5%
3.10
		
				

Van ‘t vat

Screwdriver

.....................................
Sinaasappelsap en Wodka

7.50

Bloody Mary

7.50
.....................................
Tomatensap, Wodka en garnering

Homemade icetea

Gulpener pils
Grimbergen dubbel

0,25l
0,50l
0,33l

2.60
4.90
3.90

Korenwolf witbier

0,30l

2.90

super healthy! Het geeft je een
natuurlijke vitamine boost en
maakt jouw stranddag compleet!

......................................
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Bavaria pils 			
0,30l
Bavaria witbier 		
0,30l
Bavaria Radler 0,30l

2.40
2.60
2.60

Nieuw! Bavaria 0.0% MEX 3.20
7

Whisky

Jameson
The Famous Grouse
Grant’s
Jack Daniels		
		

4.20
4.20
4.50
4.20

Schrobbelér
Jägermeister
Amaro Ramazzotti		

3.20
3.40
3.20

Kruidenbitter

Gedestilleerd

Alcohol vrij

3.10

Baileys				
3.50
Grand Marnier
3.50
Amaretto
3.50
Cointreau
3.50
Kahlúa
3.50
Licor 43
3.50
Sambuca
3.50
Babbelaar likeur			
3.50

			

Wisseltap

Onze heerlijke icetea wordt elke dag
gemaakt met vers sap en is

Likeuren

BacardI
Bruine rum
Vieux
Jonge jenever Ketel 1
Oude jenever
Bessen jenever
Vodka
Ricard
Gin
Cognac VSOP

3.50
3.50
3.50
3.00
3.00
3.00
3.50
3.80
3.50
5.20

Lunchtime

Fingerfood

Luxe broodjes met garnituur -- tot 17:00
7.60

Italiaanse bol geitenkaas

8.50

Bitterballen | 8 stuks

4.90

Gerookte zalm | limoen en roomkaas

8.50

Vlammetjes | 8 stuks

4.90

Huisgemaakte tonijn salade | zilverui, augurk en limoen

7.90

Chicken wings | met BBQ saus

6.50

Huisgemaakte eiersalade | spek en rucola

7.20

Verse Calamaris | met limoen mayonaise

6.00

Brie | balsamico en rucola

7.90

Portie Olijven | met toast

3.80

Beenham | honing mosterd

8.50

Kibbeling | met remouladesaus

6.90

Kipshoarma | pita, knoflooksaus en garnituur

9.50

Stokbrood | met tapenade - kruidenboter - aioli

5.60

Uitsmijter | ham, kaas, spek, tomaat + 50ct

6.50

Bittergarnituur mix frituur 17 stuks en olijven

9.90

Brood met bourgondische rundvleeskroketten

8.50

Bittercombi 4 bitterballen & 4 vlammetjes | met saus

4.90

Nacho’s met cheddar

5.60

Nacho’s Deluxe | met cheddar, gehakt, ui en tomaat

6.90

Nacho’s Naturel

4.90

Visplankje
Gamba, verse calamaris, tonijn salade, brado, limoen mayo en brood

Hollands plankje
Frikandel, bitterballen en Hollandse kaas
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Gezond | kaas, ham, ei, tomaat en komkommer

Tip!

Hmmmm..... :)

16.50

9.90

Tosti’s -- tot 17:00
Kaas

3.20

Ham / Kaas

3.70

Spicy | ham, kaas, ui, tomaat en sambal

4.30

Geitenkaas luxe | salade en garnituur

5.70

Optioneel tomaat + € 0.50

Maaltijdsalades
Caesarsalade | kip, ei, parmezaan

13.80

Tonijnsalade | tonijn, augurk en zilveruitjes

14.00

Geitenkaas | gekarameliseerde geitenkaas, noten en honing

14.00

Surf & Turf | kip en gamba’s

15.50

Vega | gepofte paprika, gegrilde courgette en zoet zure wortel 14.00
Zalm | gerookte zalm en limoen

15.50
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--Voorgerechten

Kids only :)

Brood met smeersels | tapenade, kruidenboter en aioli

5.60

Pannetje gamba’s in look met zeekraal | 6 stuks

6.50

Bruschetta | tomatensalsa, balsamico en rucola

4.80

Poffertjes [12 stuks]

4.50

Rijkgevulde Zeeuwse vissoep

5.90

Uiensoep met kaascrouton

4.90

Kipnuggets*

7.00

Tomatensoep met ballen

4.90

Frikandel*

7.00

Kroket*

7.00

Kids burger*

7.00

--Vis | met frites en salade

* met friet, saus, appelmoes en een verrassing uit de grabbelton!

Pannetje gamba’s in look met zeekraal | 8 stuks

14.10

Mosselen | seizoen

-

Gewokte mosselen met zeekraal, ui en tomaat | seizoen

-

Slibtong | met zeekraal

19.90

Kibbeling menu

14.10

--Vlees | met frites en salade

Los bij te bestellen:
Brood 2.50
Friet: 3.00
Garnituur: 3.00

Aloha’s snackbarretje

Varkenshaas saté

15.90

Kipshoarma

15.50

Hamburger | optioneel met bacon en kaas € 0.50 p.s.

14.50

Aloha’s burger | bacon, kaas, ui, augurk en gebakken ei

16.50

Friet

3.90

Mayonaise

0.50

Schnitzel met sigeunersaus

15.20

Friet met frikandel

5.90

Ketchup

0.50

Friet met kroket

5.90

Curry

0.50

Friet met kaassouffle 5.80

Speciaalsaus

1.00

Friet met kipcruss

5.90

Satesaus

1.00

Friet met mexicano

5.90

Remouladesaus

1.00

Appelmoes

1.00

--Vega |
Gevulde gegrilde courgette
Met champignons gepofte paprika, ui en parmezaanse kaas

Seaweed burger | veganistisch | met frites

Aloha beach laat u graag kennis maken met iets bijzonders!
Wij serveren u namelijk een 100% biologische, lokale, en vegetarische
WEED burger. Deze smaakvolle burger is gemaakt van zeewier uit de
Oosterschelde.

10

10.90
16.90

Friet

SAUZEN
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De omgeving
Waterwingebied
Vanaf 1892 tot 1995 is er uit dit gebied drinkwater gewonnen.
Halverwege de 19e eeuw was het namelijk niet goed gesteld met de
volksgezondheid. Het ontbreken van schoon water speelde daarbij een
belangrijke rol. Het water uit de duinen was beschikbaar en van goede
kwaliteit. De gemeente Middelburg onttrok water uit Oranjezon via een
leiding naar de watertoren in Middelburg. Daar kon een grote
hoeveelheid worden opgeslagen. De eerste jaren werd het water uit
het duingebied opgepompt via waterwinputten. In 1920 werd het
eerste draineerkanaal in gebruik genomen. Om te voorkomen
dat de kanalen dicht stoven, werden er dennenbomen geplant.

Duingebied
Het huidige duingebied Oranjezon is gevormd tussen 1200 en 1700. Aan deze
kant van Walcheren werd (en wordt) zand afgezet, waardoor de duinen zich in
de richting van de zee uitbreiden. De naam Oranjezon komt van de Prins van
Oranje. Het duingebied hoorde bij het Markiezaat van Veere, waar de Prins
Markies van was. Vanaf de Middeleeuwen tot 1760 werden de duinen verpacht
voor de konijnenvangst. De konijnenjacht was een belangrijke bron van
inkomsten voor de lokale bevolking. Niet alleen voor de consumptie, maar
meer nog voor de vellen. Er werden onder andere hoeden van gemaakt, die
tot in Parijs hun weg vonden.

Wandel Routes

Dieren

Oranjezon telt een gezonde herten populatie, ook vinden er veel (roof)vogels
beschutting. De vele hazen en konijnen die je in het gebied tegen kunt komen
vormen daarnaast een prooi voor de vele vossen die het gebied rijk is. Als u
een beetje geluk heeft, spot u vandaag misschien ook wel een zeehond!
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........................................................
Meer info
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Dagelijks sterven 6.000 mensen, voornamelijk kinderen, door het gebrek aan
schoon drinkwater. Om te helpen, vragen we je niet of je geld wilt geven of dat
je vrijwilligerswerk wilt doen. We vragen je alleen of je onze producten: EARTH
Water, EARTH Coffee en EARTH Tea wilt drinken. 100% van de nettowinst die we
realiseren met de verkoop van deze producten, dragen we namelijk af om

Ontmoet onze sterren
Luna

Luna staat altijd enthousiast op u te

waterprojecten te financieren. We investeren het geld in duurzame

wachten. Als u haar balletje weggooit, is

watersystemen in gebieden waar dit het hardst nodig is. Drink dus onze

ze even uw grootste vriend. Ze fungeert

producten en help mee om schoon drinkwater te creëren. EARTH Concepts

als een ware mascotte en geeft veel kleur

heeft, mede met de hulp van partners, reeds een bedrag van ruim € 1.000.000

aan Aloha Beach!

kunnen doneren, waarmee verschillende waterprojecten zijn gefinancierd.

Joost is een valkparkiet, gevonden door
gasten in de buurt van Aloha Beach. Joost is

Trouwen en partijen
Wist u dat Aloha Beach ook perfect geschikt is als unieke trouwlocatie en/
of feestlocatie? In het voor en na seizoen is Aloha Beach volledig privé af te
huren.Door het ruime restaurant met schitterend uitzicht is, Aloha Beach ook bij
minder weer een uitstekende uitvalsbasis voor een onvergetelijk feest! Tevens
kunt u gebruik maken van verschillende audio en visuele aparatuur. Zo heeft u
de beschikking over een beamer en geluidsinstallatie.

Joost

geadopteerd en sindsdien een vaste
bewoner van Aloha Beach. Hij houdt de
wacht over het restaurant. Maak ook kennis
met Joost en loop even naar binnen!
Joost heeft in juni 2018 een vriendinnetje

Simon

gekregen, genaamd Lara.

Simon de schildpad staat trots bovenop
een eigen vitrine met uitzicht over zee.
Simon is nieuwsgierig en komt je graag
even begroeten samen met zijn andere
schildpadden vriendjes.
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Hollands plankje

9.90

Sangria

3. 5 0

Frikandel, bitterballen en Hollandse kaas

Schnitzel

15.20

Homemade icetea

3. 1 0

