
Tel: 966 728 226  

Voorgerechten / Tapas
½ Stokbrood met boter & jam 

½ Stokbrood met olijfolie & tomaat

½ Stokbrood met olijfolie

Huisgemaakte Alioli met brood 

Gemengde Kroketjes (6)
Nachos met mexikaanse Salsa

Inktvisringen met citroen 

Huisgemaakte Tomaten Soep 
Huisgemaakte Soep van de Dag

Alle salades worden geserveerd met Tomaat, Komkommer, Paprika, Ui, Mais, Olijven 
Op smaak gebracht met onze huisgemaakte basilicum vinaigrette 

Gemengde groene salade  
Griekse salade met feta, tzatziki & zwarte olijven 

Italiaanse salade met Tonijn en gekookt ei 

Costa 21 salade  met reepjes schnitzel & gebakken ui 

Fitness salade met kip & gekookt ei 
 

Costa´s Burger
Geserveerd met mayo, ketchup, sla & tomaat

Hamburger 
Cheeseburger met kaas  
Royal met kaas&bacon  
Costaburger      
         met kaas&bacon& gebakken ei 
Veggie Burger – hausgemacht
Visburger – hausgemacht! 

Extra Patat 

Sandwiches & Stokbrood

Geserveerd met mayo, sla en tomaat

Warm stokbrood:  
Kies uw favoriet: 

* Kipfilet 
* Varkens filet 

* XXL Worst met mosterd 

* Inktvisringen    

* Omelet  

* Camembert met Cranberries 

* Tonijn  of Ham met ui en gesmolten kaas 
* Ham en Ananas met kruiden en gesmolten kaas 

Stokbrood:   

Tonijn , Ham, Kaas of Vegetarisch 

 

Tel: 966 728 226  COSTA 21  www.costa-bar.com

 

 Voorgerechten / Tapas 

met boter & jam  1,80 € 

met olijfolie & tomaat  1,80 € 

 1,50 € 

met brood   2,00 € 

   3,90 € 
se Salsa 5,50 €  

   6,50 € 

Tomaten Soep   4,50 € 
Soep van de Dag 4,50 € 

Onze Salades 

Alle salades worden geserveerd met Tomaat, Komkommer, Paprika, Ui, Mais, Olijven 
Op smaak gebracht met onze huisgemaakte basilicum vinaigrette 

Gemengde groene salade  klein / groot  3,90 € / 
met feta, tzatziki & zwarte olijven  

met Tonijn en gekookt ei   

met reepjes schnitzel & gebakken ui   

met kip & gekookt ei  
  

Burger  
ketchup, sla & tomaat 

 4,00 € 
 4,50 € 

 5,00 € 

met kaas&bacon& gebakken ei    6,00 € 
hausgemacht!    5,00 € 

 6,00 € 

 2,00 € 

Sandwiches & Stokbrood 

Perfect voor op het strand !! 
Geserveerd met mayo, sla en tomaat 

 €4,90  Sandwiches:  
  Kies uw favoriet: 

  Tonijn  
  Ham & Kaas  

  Hawaii (ham, ananas & kaas)

  BLT - Bacon, sla en tomaat  

  Vegetarisch (gekookte ei & rauwkost) 

met Cranberries   

met ui en gesmolten kaas  
met kruiden en gesmolten kaas  

of Vegetarisch €3,90                   Serrano Ham & Kaas 

Kids Specials

 

Vissticks   
   & Patat  
Kleine-Schnitzel

Spaghetti Bolognese 

Kip nuggets   

Portion Patatje 

 

 All onze gerechten worden vers 
bereid, daroom kunnen de 
wachttijden tijdens
oplopen. We vragen
begrip. Dank je wel

bar.com 

Alle salades worden geserveerd met Tomaat, Komkommer, Paprika, Ui, Mais, Olijven  
 en brood  

€ /  6,50 € 
 8,50 € 

 8,50 € 

 9,50 € 

 9,50 € 

 €3,90  

(ham, ananas & kaas)  

Bacon, sla en tomaat   

Vegetarisch (gekookte ei & rauwkost)  

Serrano Ham & Kaas  €4,90                   

Kids Specials 

 5,90 € 

Schnitzel & patat 7,20 € 

Bolognese   4,90 € 

  & patat 6,90 € 

  2,50 € 

 

 

All onze gerechten worden vers 
daroom kunnen de 

wachttijden tijdens drukke perioden 
oplopen. We vragen daarvoor uw 

Dank je wel! 


