
CLICK FOR ENGLISH

SEIZOENS SPECIALS
PAPRIKA PASTINAAK SOEP vegan   6.50
Geroosterde puntpaprika - pastinaak - kruiden -   
zoete aardappel

FOCACCIA VENKELSALAMI tot 16.00 uur 9.50
Tosti van focaccia brood - buffelmozzarella - 
venkelsalami - muhammara - basilicum

BBQ BLOEMKOOLSTEAK vegan        17.50
Baharat kruiden - chimichurri - hazelnoten -
kerrie mango hummus - granaatappel pitten - friet

RUNDER SHORT RIB             21.50
Langzaam gegaard - smokey bbq saus -
gegrilde little gem sla - gepofte tomaatjes - friet

RISOTTO VENKEL ZEEBAARS               22.50
Zeebaarsfilet - risotto parmezaan met venkel - 
gegrilde groene asperges

Deze zeebaars komt uit de Noordzee. 
Een (h)eerlijke vis van het seizoen. 
Lees meer: www.noordzeevisuitscheveningen.nl

LENTE ROSÉ             glas 5.50    fles 27.50
Chateau Gassier Esprit Rosé. Frankrijk.
Licht roze Provence rosé met karakter en 
zomerse uitstraling. Fris, droog en fruitig.
Mooi bij lichte gerechten, maar kan ook
gewoon bij het zonnetje :-)

LENTEBOCK BIER                    5.70
In iedere slok Brand Lentebock proef je 
het begin van een mooi nieuw seizoen. 
Fruitig , fris en karamelachtig. 

FROZEN MARGARITA             9.50
Tequila - sinaasappellikeur - vers limoensap - 
suikerwater - slushed ijs - ijskoud genieten

FROZEN ICE TEA LEMON         5.50
Lemonade slush van citroen en thee. 
Verfrissende dorstlesser.

Optie: met spiced rum + 4.00

DRANK SPECIALS

Bedrijfsuitje, teambuiding, bbq, borrel, feest, 
stranduitje, presentatie of gewoon zomaar.
Wij zorgen voor een topdag!

Meer dan feesten en lekker eten? 
We verzorgen de leukste workshops, 
strandactiviteiten en entertainment.

Kijk op: www.beachclub-copacabana.nl

BEACH EVENTS!

https://www.beachclub-copacabana.nl/wp-content/uploads/2023/02/menucard-english.pdf
https://www.beachclub-copacabana.nl/wp-content/uploads/2023/02/menucard-english.pdf


ONTBIJT09.00 - 12.00

CROISSANT 2.50  
Roomboter - jam 

HEALTHY BEACH KICK vegan  7.50
Plant based yoghurt - noten -  granola glv - banaan - rood fruit

AVOCADO TOMAAT vegan 9.50
Rustiek landbrood - avocado - tomaat - bladspinazie - 
muhammara - zaden
Met gerookte zalm +3.50. Glutenvrij brood +1.00

PANCAKES  8.50
American pancakes - maple syrup - rood fruit - crème fraîche

COPA ONTBIJT                                                                  14.50
Drankje naar keuze
Eitje gebakken zoals jij het wilt
Croissant - rustiek landbrood - stukje suikerbrood
Stolwijker boerenkaas - gegrilde kipfilet - tonijnsalade 
Zoet broodbeleg

ontbijt

TOASTED tosti
FOCACCIA BROOD
Onder de toaster komt de smaak van rozemarijn, olijfolie en 
zeezout van het platgebakken brood nog beter tot zijn recht.

FOCACCIA - KAAS V   boerenham + 1.00 6.50

FOCACCIA - MOZZARELLA - PESTO - TOMAAT V 8.50 

FOCACCIA - SEIZOENSSPECIAL 9.50
Wisselende special, zie voorzijde menukaart

Rustiek landbrood van het Hofje van Noman Scheveningen

UITSMIJTER 7.50 
Uitsmijter of omelet van drie eieren op rustiek landbrood. 
Boerenham, kaas of spek  +1.00    

OMELET COPACABANA V 9.50
Avocado - tomaatjes - gewokte groenten - sesamzaad - 
vegetarische oestersaus - rustiek landbrood

EITJE ZALM SPECIAL 10.50 
Twee spiegeleitjes - gerookte zalm - bladspinazie -
roomkaas - rustiek landbrood 

SCRAMBLED VEGAN EGGS vegan 9.50 
Plantaardig roerei van tofu - tomaatjes - kurkuma -  
kala namak - bladspinazie - rustiek landbrood

HANGOVER BACON EGGBURGER 8.50 
Sesambroodje - gebakken ei - cheddar kaas - 
ovenroast bacon - tomaat - sweet chili mayo

VOL MET FRUIT EN TOPPINGS  vegan                     9.50
Vol met fruit: mango, passievrucht, framboos en 
banaan. Geblend met havermelk en havermout.
Toppings van rood fruit, kokos, zaden en granola glv 
Heerlijke start van je dag.

KIDS
eitjes

KIDS PANCAKES                  6.50
American pancakes - stroop - suiker

ONTBIJT KIDS                 6.50
Boterham - gebakken ei - croissant - 
hagelslag - jam

CROISSANT                 2.50
Roomboter - jam

SMOOTHIE BOWL 

Allergie of dieetwens? Laat het ons weten! Gluten vrij brood +1.00 



LUNCH 10.00 -16.00

Rustiek landbrood van het Hofje van Noman Scheveningen 

GEROOKTE ZALM 12.50
Gerookte zalm - kapperappeltjes - roomkaas - honing mosterdsaus

2 KROKETTEN kan ook vega  9.50
Oma Bobs rundvlees- of rucolakaaskroketten - mosterd

TWAALFUURTJE kan ook vega 14.50
Oma Bobs rundvlees- of rucolakaaskroket - spiegeleitje - 
kopje soep van de dag vegan - kleine focaccia tosti kaas

CLUB SANDWICH 12.50
Gegrilde kipfilet - bacon - bieslookmayonaise - tomaat - komkommer

STOLWIJKER KAAS  V 10.50
Stolwijker boeren oude kaas - muhammara - mangochutney - 
walnoten - rucola 

FLATBREAD KIPPENDIJEN 11.50
Geroosterde kippendijen - amandelen - dadels - tomaatjes - 
frisse knoflooksaus - sla - komkommer 

FLATBREAD GROENTEN GEITENKAAS V 11.50
Gegrilde groenten - kerrie mango hummus - geitenkaas - 
mangochutney - dadelstroop - bladspinazie - zaden

SALADE KIP 14.50      
Gegrilde kipfilet - mango - bladsla - frisse dressing -
tomaatjes - noten

SALADE GEITENKAAS V 16.50
Geitenkaas - gegrilde groenten - bladsla - mangochutney - 
dadelstroop - croutons - noten

SALADE MANGO GARNALEN 17.50
Avocado - bladsla - mango - frisse dressing - croutons - 
gemarineerde garnaaltjes - tomaatjes

Broodjes

DAGSOEP vegan  6.50
Zie voorzijde menukaart seizoensspecialsSOEP

VEGAN CHEESEBURGER vegan    14.50
Sesambroodje - vegan homemade burgersaus - 
plantaardige juicy burger - vegan kaas

CRISPY KIPBURGER      13.50
Sesambroodje - honingmosterd saus - crispy kipfiletburger 

COPA HAMBURGER    15.50 
Sesambroodje - biologisch rundvlees - cheddarkaas - 
homemade burgersaus - uiencompote - augurk - 
rauwkost

met puntzak friet en mayo                          +4.00

EITJES

SALADES

UITSMIJTER 7.50 
Uitsmijter of omelet van drie eieren op rustiek landbrood
Boerenham, kaas of spek  +1.00   

OMELET COPACABANA V 9.50
Avocado - tomaatjes - gewokte groenten - bladspinazie -
sesamzaad - vegetarische oestersaus - rustiek landbrood

EITJE ZALM SPECIAL 10.50 
Twee spiegeleitjes - gerookte zalm - bladspinazie -
roomkaas - rustiek landbrood 

SCRAMBLED VEGAN EGGS vegan 9.50 
Plantaardig roerei van tofu - tomaatjes - kurkuma - 
kala namak - bladspinazie - rustiek landbrood

KIDS PANCAKES 
American pancakes - stroop - poedersuiker      6.50

BOTERHAM MET KROKET                          3.90
kids

TOASTED tosti
FOCACCIA BROOD
Onder de toaster komt de smaak van rozemarijn, olijfolie en 
zeezout van het platgebakken brood nog beter tot zijn recht.

FOCACCIA - KAAS V   boerenham + 1.00 6.50

FOCACCIA - MOZZARELLA - PESTO - TOMAAT V 8.50 

FOCACCIA - SEIZOENSSPECIAL 9.50
Wisselende special, zie voorzijde menukaart

Bospaddestoelen - bladspinazie - volkoren rijst -       15.50
avocado - kerrie mango hummus - gewokte groenten - 
sojabonen - zaden - tahin dressing

met geroosterde kippendijen of gemarineerde garnaaltjes +3.50

Buddha bowl GELUK IN EEN KOMMETJE

BEACH BURGERS

vegan



STARTERS&BITES ALL DAY

Starters & Bites
BITTERGARNITUUR 14.90
Kaastengels - Oma Bobs rundvleesbitterballen - 
crispy chicken - groente samosa - crispy garnalen - 
sausjes - 20 stuks

BORRELPLANKJE 13.50
Venkelsalami  - gegrilde worst - nootjes - olijven - mosterd -
manchego - Stolwijker oude boerenkaas - mangochutney 

BITTERBALLEN                6 stuks 6.50  10 stuks 10.00
Oma Bobs rundvleesbitterballen - mosterd

NO MEAT BALLETJES vegan           6.50
Plantaardige balletjes in tomatensaus - 6 stuks

MINI BOSPADDENSTOEL KROKETJES vegan 7.50
Oma Bobs kroketjes - vegan truffelmayo - 6 stuks

KAASTENGELS V 6.50
Loempiaatjes met oude kaas - mosterd - 8 stuks 

CRISPY CHICKEN  9.50
Gefrituurde echte kipfiletjes - chili saus - 8 stuks

CRISPY GARNALEN  9.50
Gefrituurde garnalen - chili saus - 8 stuks

CALAMARIS  7.50
Gefrituurde calamaris - aioli - 8 stuks

PUNTZAK FRIET  4.00
Friet met mayonaise 
Hebben ook vegan mayonaise 
Optie: Truffelmayonaise vegan + 0.50

TORTILLA CHIPS V 9.50
Uit de oven - cheddar kaas - tomaatjes - groene pepers - 
salsasaus - smashed avocado - crème fraîche

OLIJVEN 4.50

RUSTIEK BROOD MET AIOLI EN MUHAMMARA 6.50

Allergie of dieetwens? Laat het ons weten! Glutenvrij brood +1.00

RUSTIEK BROOD   6.50 
Rustiek brood met muhammara en aioli  

DAGSOEP vegan    6.50
Zie voorzijde menukaart seizoensspecials

PLATEAU VEGA V               per persoon   9.50                  
Bospaddenstoel kroketjes  - muhammara -
geitenkaas met mangochutney - groenten - 
kerrie mango hummus - no meat balletjes in 
tomatensaus - brood  

PLATEAU COPA                  per persoon  10.50
Gemarineerde garnaaltjes - gerookte zalm - 
tonijnsalade - venkelsalami - crispy chicken -  
no meat balletjes in tomatensaus - 
bospaddenstoel kroketjes - 
kerrie mango hummus - brood

plateau to share
lekkernijen om te delen vanaf 2 pers.



 DINER13.00 - 22.00

KROKET OF KAASTENGELS V 7.00
Rundvleeskroket of kaastengels - friet - mayonaise 

FISH EN CHIPS 11.50 
Krokante gebakken witvis - friet - mayonaise

CRISPY CHICKEN 9.50 
Krokante echte kipfiletjes - friet - mayonaise

KIDS PANCAKES 6.50
American pancakes - stroop - poedersuiker 

KINDER IJSJE 4.50
In een leuke beker

ENTRECOTE CAJUN 24.50 
Entrecote uit Ierland - gemarineerd met cajun kruiden - 
gewokte groenten - mangochutney - chimichurri -  friet

KIPSATE  18.50
Biologische kippendijen - homemade pindasaus - 
cassave chips - salade - friet

SEIZOENSSPECIAL VLEES  
Zie voorzijde menukaart

VISPANNETJE 19.50 
Alles in één pannetje uit de oven
Zalm - garnalen - witvis - rode mul - groenten - 
krielaardappeltjes - kruidige saffraan vissaus 

FISH&CHIPS 18.50
Heekfilet in tempurabeslag - ravigottesaus - salade - friet

SEIZOENSSPECIAL VIS  
Zie voorzijde menukaart

WELLINGTON BOSPADDENSTOELEN vegan 19.50
Korstbladerdeeg gevuld met bospaddenstoelen en 
savooiekool - dadelstroop -  gewokte groeten - friet

SEIZOENSSPECIAL VEGAN vegan 
Zie voorzijde menukaart

van de houtskool bastard bbq

HOOFDGERECHTEN

SALADE KIP 14.50      
Gegrilde kipfilet - mango - noten - frisse dressing - bladsla - 
tomaatjes 

SALADE GEITENKAAS V 16.50
Geitenkaas - gegrilde groenten - bladsla - croutons - noten - 
mangochutney - dadelstroop

SALADE MANGO GARNALEN 17.50
Avocado - gemarineerde garnaaltjes - bladsla - mango - 
frisse dressing - croutons - tomaatjes

SALADES

 Allergie of dieetwens? Laat het ons weten. Glutenvrij brood +1.00 

BLONDIE   6.50 
Brownie van witte chocolade - rood fruit

DESSERT TO SHARE voor 2 personen 14.50
Mango passievrucht cheese cake - macarons - blondie bosbes -  
roomijs caramel stroopwafel - rood fruit - slagroom   

AARDBEIEN MANGO COUPE 8.50
Roomijs - verse aardbeien en mango - slagroom

CARAMEL STROOPWAFEL COUPE 8.50
Roomijs - caramel - stukjes stroopwafel - slagroom

ESPRESSO MARTINI 9.50
Wodka - koffielikeur - espresso - suikersiroop

dessertVEGAN CHEESEBURGER vegan 18.50
Sesambroodje - plantaardige juicy burger - vegan kaas - 
vegan homemade burgersaus - rauwkost - friet

CRISPY KIPBURGER   17.50
Sesambroodje - crispy kipfiletburger - honingmosterd saus - 
rauwkost - friet

COPA HAMBURGER   19.50 
Sesambroodje - biologisch rundvlees - cheddarkaas - 
homemade burgersaus - uiencompote - augurk - 
rauwkost - friet

      GELUK IN EEN KOMMETJE

Bospaddenstoelen - avocado  - volkoren rijst -       15.50 
kerrie mango hummus - bladspinazie - gewokte groenten - 
sojabonen - zaden - tahin dressing

met geroosterde kippendijen of gemarineerde garnaaltjes    +3.50

Buddha bowl

BEACH BURGERS

KIDS

vegan

 



 DRANKEN&TAART

MANGO PARADISE  5.50
Mango - ananas - banaan - sinaasappel

SUMMER STRAWBERRY 5.50
Aardbei - sinaasappel - kiwi - munt 

GREEN BEACH POWER   6.00
Matcha - avocado - spinazie - havermelk - 
banaan - mango

TAPBIEREN
Heineken   25cl  3.80 35cl 5.20
Oedipus Mannenliefde  25cl 5.90   
Affligem Blond     30cl 5.70
Texels Skuumkoppe   30cl 5.70
Bier van ‘t moment     30cl 5.70

0% BIEREN
Heineken 0%    4.20
Amstel Radler 0%   4.20
Brand Weizen 0%   4.50
Affligem Blond 0%   4.50
Brand I.P.A. 0%    4.50 
Liefmans Rosé bier 0%   4.50

BIEREN OP FLES
Oedipus Thai Thai - Triple   6.50
Oedipus Swingers - Lemon   6.50 
Birra Moretti - Sale di Mare  4.90
Ongefilterd met vleugje zeezout

Brand Weizen    5.60 
Amstel Radler    4.80
Heineken Star bottle   4.80 
Heineken Silver    4.80
Liefmans Rosé     5.50 
Sol - Desperados    6.00 

LOKAAL BIER
Brouwerij De Prael uit Den Haag.
Heerlijk bier gebrouwen door mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Mens & Bier, een perfecte combinatie.
      33 cl
Prael pils  Frisse Duitse alt   5.50 
Dubbel  Donker met caramel 6.50
I.P.A. Beetje bitter veel hop 6.50

 25 cl 35 cl       
 small medium

Pepsi Cola of Max 3.50 4.60  
Sisi orange 3.50 4.60 
Lipton ice tea 3.80 4.90 
  20 cl
Lipton ice tea Green Zero   3.80 
7-up Free  3.50
Glaasje kinderlimonade   1.50 
Sourcy blauw, Sourcy rood   3.20
Fristi, Chocomel, Appelsap  3.50
Tonic, Bitter Lemon, Rivella 3.50
Cassis, Ginger Ale  3.50
Ginger beer Fever Tree  4.20

KOMBUCHA   25 cl
Butcha framboos en magnolia      5.50
Butcha gember en limoen              5.50
Biologische gefermenteerde drank 
van thee met een klein beetje koolzuur
   

JUS D’ORANGE    3.60  
Vers geperst

MANGO PASSIEVRUCHT   4.00  
Vers sap

GRANAATAPPEL FRAMBOOS          4.00   
Vers sap 4.90

FRESH LEMONADE 
Verfrissend en vol van smaak 
Puur en zonder toevoegingen,
kan ook met bubbels
Keuze uit de smaken:
 - Gember
 - Citroen
 - Aardbei munt

Koffie’s kunnen cafeïnevrij 
Havermelk  + 0,50

Koffie   3.20  
Espresso   3.20   
Cappuccino   3.50
Koffie verkeerd  3.80
Latte macchiato  4.20
Espresso macchiato  3.30 
Flat white  4.50
Latte caramel stroopwafel slagroom 5.50
IJskoffie huisgemaakt  4.50 
Warme chocolademelk  3.80
Slagroom  1.00
Irish - Spanish - French - Italian coffee 7.00

THEE
Thee - diverse soorten  3.00
Gember thee met honing  3.90
Verse muntthee met honing  3.90
Chai Tea Latte  3.90

BIEREN FRISDRANKEN

smoothies FRUITSAPPEN 

APPELTAART 4.50

CHOCOLADE TAART  4.50

CHEESECAKE 4.50

KOKOSBOL LEMON CURD vegan glv 3.00
Madame Cocos
            verse slagroom 1.00

frisdrank KOFFIE ENZO

taarten    Lekkernijen van YaYa uit Scheveningen

Allergie of dieetwens? Laat het ons weten! 



WIJN&COCKTAIL&GIN TONIC
WIJNEN & BUBBELS 

      glas      fles

      glas      fles

      glas      fles

      glas      fles

      glas      karaf 1 ltr

Witte wijn
SAUVIGNON BLANC, Roquende, Frankrijk 4.50 23.50 
Fris - zuurtje

CHARDONNAY, Roquende, Frankrijk 5.00 25.50
Fris - fruitig

PINOT GRIGIO, La Vite, Italië 5.50 27.50
Rond - kruidig 

VERDEJO, Rueda, Spanje 6.00 29.50
Volrond - zacht

Rose wijn
CUATRO RAYAS, Rueda, Spanje 5.00 25.50
Licht - fruitig 

HAMPTON WATER, Languedoc, Frankrijk  35.00
Samenwerking Gerard Betrand en Bon Jovi
Fris - elegant - fluweelzacht

Rode wijn
MERLOT, Roquende, Frankrijk 4.50 23.50 
Zwoel - fruitig 

RIO CRIANZA , Rioja, Spanje 5.50 27.50
Zacht - vol

CABERNET SAUVIGNON, Robert Mondavi, 6.00 29.50
Soepel - kruidig                Californië

Bubbels
CAVA BRUT ROSÉ, Segura viudas, Spanje 5.50 27.50
fris - fruitig

PROSECCO SPUMANTE, Veneto, Italië 5.50 27.50
Zacht - fris - aangename bubbels   

HUGO SPRITZ  8.50
Prosecco - elderflower liquor - munt - limoen

APEROL SPRITZ 8.50
Prosecco - Aperol - bruiswater - sinaasappel

Sangria
RODE SANGRIA met rode wijn  6.50 32.50
Huisgemaakt - verfrissend - fruit 

WITTE SANGRIA met prosecco 6.50 32.50
Huisgemaakt - sprankelend - fruit 

MOJITO      
Rum - limoen - munt - rietsuiker - bruiswater 

CAIPIRINHA
Cachaca - limoen - rietsuiker - bruiswater

ESPRESSO MARTINI
Wodka - koffielikeur - espresso - suikersiroop

MOSCOW MULE
Wodka - gemberbier - limoen - munt 

MAI TAI
Witte rum - spiced rum - dry orange - apricot brandy - 
citroensap - ananassap

AT THE COPA
Wodka - perzik likeur - limoensap - triple sec - passoa -  
jus d’orange - grenadine

VIRGIN BEACH 0%
Mangosap -  passievruchtsap - bruiswater - grenadine

VIRGIN MOJITO 0%
Tonic - limoen - munt - rietsuiker - bruiswater

POSEIDON 
Zacht met pittige afdronk. Door gebruik wakame zeewier 
een subtiele hint naar de zee. Schiedam Holland.
Citroen - rozemarijn - Fever Tree mediterranean tonic

PINK BLOOM
Soepel, verfijnd met vleugje bloemige zoetheid. Italië.
Rood fruit - Fever Tree raspberry&rhubarb tonic

HENDRICKS
Elegant en gebalanceerd. Schotland.
Komkommer - pepertje - Fever Tree mediterranean tonic

MALFY LEMON
Fris, zomers met citrusvrucht tonen. Italië. 
Limoen - takje munt - Fever Tree mediterranean tonic

TANGUARAY 0.0%
Klassiek en kruidig, zonder alcohol. Engeland. 
Citroen  - jeneverbes - Fever Tree mediterranean tonic

COCKTAILS 9.50

gin tonics 11.50


