MENUKAART

Strandtent Iloon ligt op een uniek plekje in Ouddorp.
Uw gastvrouw/kokkin Ilona en gastheer Jarnold
heten u van harte welkom op deze bijzondere plek.
Onze strandtent ademt een huiselijke sfeer uit, midden
op een plek waar rust en natuur samen komen. De
menu- en wijnkaart zijn met zorg samengesteld. Wij
werken met verse producten en onze gerechten worden
met liefde bereid door onze kok en gastvrouw Ilona. De
uitgestrektheid van ons brede strand maakt dat er hier
veel activiteiten gedaan kunnen worden. Samen met
het blokarten willen wij uw strandbezoek tot een unieke
belevenis maken.
In de winter is het heerlijk toeven bij onze houtkachel met
een lekkere kop chocolademelk of een heerlijk wijntje.

Voedselallergie? Meld het ons!

Vier uw bruiloft op het mooiste plekje van Ouddorp.
Van de rode loper tot het romantisch bruidsprieeltje op het
strand. De feestelijke bubbel met een aardbeitje, allerlei
lekkere tapashapjes tot de bruidstaart in elk thema.

In onze gerechten zijn streekproducten verwerkt van het
eiland Goeree-Overflakkee en uit de Toscana, Italië.
Op de borden vind je ons speciale maandmenu van
het seizoen.

BBQ in een relaxte sfeer met een feestelijk koud en warm
vlees / vis / vegetarisch buffet. Aansluitend een gezellige
feestavond met live muziek, DJ of cabaretier. We maken er
een mooi feest van!

Bij groepen van meer dan 10 personen kan er een keuze
gemaakt worden uit 2 vleesgerechten, 2 visgerechten
en 2 vegetarische gerechten.

U kunt vrijblijvend een afspraak maken voor de mooiste
dag van uw leven!

Openingstijden (7 dagen per week)

Activiteiten

1 april tot 1 november
Open vanaf 10.00 uur, keuken tot 21.00 uur

Paasbrunch
High tea		
High beer
Wild avond
Kerst		

1 november tot 1 april
Open vanaf 12.00 uur, keuken tot 20.00 uur.

1e en 2e paasdag
Moederdag
Vaderdag
4e zaterdag van oktober
1e en 2e kerstdag
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Ontbijt

van 10 tot 12

Verschillende soorten zoete en hartige hapjes
met keuze uit verschillende soorten thee. Met o.a.
chocolade, koekjes, macarons, scones en sandwiches.

21,50

Iloon
Yoghurt met vers fruit en muesli
Toast met jonge boerenkaas
Goereese Torenkoek, ontbijtkoek van pure
roggenbloem met zuivere honing en vers
gebrande noten

Lekkere hartige hapjes, vlees / vis / vegetarisch
inclusief 3 soorten wijn naar keuze.

Glas verse muntthee

13,50

24,50

Palmboom
Croissantje met frambozenjam
Gebakken eitje met spek
Lekkere broodjes
Boerenkaas en ham
Glas jus d’orange

Lekkere hartige hapjes, vlees / vis / vegetarisch
inclusief 3 soorten bier naar keuze.

24,50

met een feestelijke bubbel
Croissantje met frambozenjam

U kunt bij ons terecht voor een kookworkshop vanaf

Gebakken eitje met spek

4 personen. U leert samen met chefkok Ilona op

Lekkere broodjes

een leuke wijze koken. We maken een heerlijk diner

Gerookte zalm

klaar en na het koken kunt u van elkaars gerechten

Van 1 maart t/m 1 november op maandag t/m vrijdag.
Van 1 november t/m 1 maart op maandag t/m zondag.

39,50

Boerenkaas en ham
Chocolade bonbons
Exotisch fruit
Jus d’orange
2 glaasjes prosecco met aardbei
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13,50

Romantisch ontbijt voor 2

Kookworkshop

proeven. Inclusief 1 drankje.

1 kopje koffie of thee

35,00

LUNCH

van 12 tot 17

Broodspecialiteiten
Jonge boerenkaas met tomaat

7,50

Oude boerenkaas met tomaat

7,50

Bagel met gerookte zalm, dille en kappertjes

11,50

Tosti kaas

4,00

Tosti ham en kaas

4,50

Bol gezond met parmaham, parmezaan,
cherrytomaat en verse basilicum

9,50

Tosti krokant met kaas, ham en paprika
en nachos met pittige saus

6,50

Zacht wit puntje met jonge of oude kaas

3,50

Tosti boerenbrood met geitenkaas, honing en tijm

6,50

Panini met geitenkaas, rucola, cherrytomaat en
verse Italiaanse kruiden

8,25

Focaccia met tonijn, rucola, mozzarella en
zongedroogde tomaat

8,75

UITSMIJTERS
Uitsmijter kaas

8,25

Uitsmijter ham

8,25

Uitsmijter ham en kaas

8,75

Strand uitsmijter met ham, kaas, spek, ui
en champignons

9,50

Warme Lunchgerechten
Kipsaté met brood

12,50

Kipsaté met friet

12,50

Broodje surfburger extra groot

13,50

Zeegroenteburger “Vasco” met witte bonen en
venkel op boerenbrood

9,50

Broodje “Hollandse bal” met satésaus

6,50

Pannenkoeken
9,50

Pannenkoek naturel
Pannenkoek kaas

10,50

Pannenkoek ham en kaas

12,50

Pannenkoek appel en kaneel

12,50

Pannenkoek spek

10,50

Portie poffertjes

5,25

Portie poffertjes met likeur

7,25
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Plankje Iloon Italiano
Olijven, parmaham, pecorino, salami,
zongedroogde tomaten, 3 mini quiches met
boerenbrood en huisgemaakte kruidenboter
Hollands bittergarnituur
Vlammetjes, minikaassoufflé, kipnuggets, mini
frikandel, Hollandse boerenkaas en kleine
augurkjes met grove mosterd (12 stuks)

16,50

9,50

De echte bourgondische bitterbal 6 stuks

6,75

Schaaltje olijven

4,50

Nachos met kaas, tomaat en chilisaus

4,50

Calamaris met huisgemaakte knoflook-citroensaus
en brood

6,75

Spierinkjes met huisgemaakte
citroen-remouladesaus en brood

6,75

Snacks

3,50

Broodje frikandel

3,50

Portie kibbeling

8,00

Fish en Chips
Kipnuggets

11,50
6,50

Maaltijdsalades
Salade Iloon
Olijven, cherrytomaat, feta, rode ui en zoete paprika

12,50

Moestuin salade
Warme geitenkaas, verse kruiden, honing, walnoten,
14,50
zongedroogde tomaten en appel
Salade uit de Zee
Gerookte zalm en Hollandse garnalen

16,50

Surf en turf salade
Kip en gamba’s, zoete paprika, chili, amandel
en cherrytomaat

16,50

Maaltijdsoepen huisgemaakt

Frietje

3,50

Frietje met

4,00

Kroket / frikandel / kaassoufflé

2,75

Frikandel met

3,00

Frikandel speciaal

3,75
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Broodje bourgondische kroket

Ilona’s tomatensoep
Basilicum, een vleugje room, boerenbrood met
huisgemaakte kruidenboter

7,75

Bouillabaise
Franse vissoep met huisgemaakte kruidenboter en
boerenbrood

8,25

Grootmoeders tomatensoep
Gehaktballetjes, boerenbrood en huisgemaakte
kruidenboter

7,75

Soep van het seizoen

7,75

DINER

Voorgerechten
Plankje breekbrood met huisgemaakte kruidenboter,
olijfjes en Italiaanse olijfolie

7,25

Carpaccio van rode biet met pijnboompitten, feta en
olijven, Italiaanse olijfolie en zoete balsamico azijn

7,25

Bonbon van parmaham, gevuld met pastasalade en
paprika crème, met een krokantje van Parmezaan

7,50

Taartje van bladerdeeg, gerookte zalm en avocado
met frisse salade en citroenpareltjes

9,50

Soepen
Ilona’s tomatensoep met basilicum en een
vleugje room met boerenbrood en huisgemaakte
kruidenboter

5,75

Bouillabaisse, Franse vissoep

6,25

Grootmoeders tomatensoep met gehaktballetjes

5,75

Verrassingsmenu
Laat je verrassen door de kok met producten
van het seizoen.

vanaf 17:00

Huisgemaakte saté van kip met kroepoek

19,50

Spareribs 1½ streng met chili en knoflooksaus

24,50

Piccata, Italiaanse schnitzel met basilicum,
Parmezaan, mozzarella en tomaat

19,50

Parelhoen met orzo, champignons en truffel

23,50

Kalfslende met croutons en limoen

22,50

Verse pasta met zeevruchten in een saus van
tomaten, knoflook en wijn

18,50

Verse pasta met kip en amandelen

16,50

Tagliatelli van zeewier met gamba’s

19,50

Verse pasta met een saus van aubergine en
zoete tomaatjes

14,50

Camembert kaasje uit de oven met tijm, honing,
knoflook en brood

16,50

Zeegroenteburger “Henry” met linzen, champignons en ui met frites en salade

14,50

27,50
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BABY- En Peutermenu
Slibtongetjes gebakken in roomboter met citroen

23,50

6,50

Hollands vispotje in een heerlijke saus van prei en
wortel met gamba’s, zalm, zeewolf, kabeljauw en
mosselen (ca. 20 min)

Wortel twist (leeftijd 4-8 maanden)
Zachte puree van wortel, zoete aardappel en
basilicum

22,50

6,50

Hele zeebaars met sinaasappel, basilicum,
cherrytomaat en venkel uit de oven

Zoet stamppotje (leeftijd 8-12 maanden)
Stamppotje van wortel, pompoen, zoete aardappel,
ui en linzen

23,50

Tournedos van zalm en kabeljauw met Italiaanse
tomatensaus

6,50

21,50

Bulgur ratjetoe (leeftijd vanaf 12 maanden)
Bulgur met ratatouille van tomaat, courgette,
aubergine en basilicum

Vis van het seizoen

dagprijs

Pannetje mosselen met chili, knoflook, ui en
koriander ( juni t/m maart)

21,50

Pannetje mosselen met pernod, venkel, ui, knoflook
en dragon ( juni t/m maart)

21,50

Hoofdgerechten worden geserveerd met groenten en een
aardappelgerecht. Pastagerechten worden geserveerd
met brood en salade.
Salade en friet

€ 4,50

Nagerechten

Alle maaltijden zijn vegetarisch, vanzelfsprekend
zonder toevoegingen en met uiterste zorg bereid.
De hoeveelheid ingrediënten en structuur zijn
afgestemd op de leeftijd van jouw kind.
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KINDERMENU
Frietje met kipnuggets, kaassoufflé, kroket, frikandel
of 3 vissticks

6,50

Spaghetti met kip, amandelen en geraspte kaas

7,50

Kidsbox, keuze uit kipnuggets, kaassouffé, kroket,
frikandel of vissticks

6,75

Panna cotta met aardbei, avocado en witte
chocolade

6,75

Halve sparerib met frietjes en appelmoes

7,50

Lime cheese cake

6,75

1 Slibtong met frietjes en appelmoes

8,50

Crème brûlée

6,75

Kaasplankje met dadelnotenbrood

12,50

Ouddorpse ‘Affekoat’ met vanille ijs en slagroom

6,75

Brownie met een bolletje vanille ijs, slagroom
en munt

6,75
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Wijnkaart
Bubbels

glas

fles

Prosecco Casa Coller Spumante Brut
(Veneto, Italië)
Een mild droge, zacht mousserende wijn
met aroma’s van appel, peer en citroen.

4,25

23,00

Villa Doral Rose Sparkling
(Biologische wijn uit Italië)
Heldere en duidelijke roze kleur. Zachte
smaak, welke doet denken aan een aardbei.

4,25

23,00

Champagne ‘Irroy’ (Frankrijk)
De smaak is levendig en fris. De aroma’s en
geuren van vers fruit en honing komen goed
tot ontwikkeling.

Witte wijnen
Anakena Sauvignon Blanc (Chili)
Knisperend fris, een wijn die door de frisse
zuren één van de mooiste wijnen is in zijn
klasse.

47,00

glas

4,00

fles

20,00

Castelo Rodrigo Branco (Portugal)
Elegante, frisse fruitige wijn met tonen van
citrus en groene appel in de smaak. Een
evenwichtige afdronk met een vleugje noten.

4,00

20,00

Verdejo Nebla (Spanje)
De afdronk is vol, rond en fruitig met
kenmerkende frisse zuren.

4,00

20,00

Tama Chardonnay (Chili)
Chardonnay die voor 40% gelagerd is op
eikenhouten vaten. Licht getoast met mooie
zuren en veel tropische tonen.

5,00

25,00

La linda, chardonnay unoaked, Lujan de
Cuyo (Argentinië)
Droog, fris en tergelijkertijd vol en zacht. Een
krachtige wijn voor en een goede begeleider
van vis en gevogelte in saus.

glas

fles

5,40

27,00

Laroche Viognier, Lanquedoc / Rousillon
(Frankrijk)
Perzik, meloen, ananas, en een vleug
hyacint zijn aroma’s die voorkomen in deze
opvallend elegante, frisfruitige Viognier.
Verrukkelijk als droog, opwekkend aperitief.

5,10

25,50

Sauvignon Blanc Bischop’s Leap
(Marlborough, Nieuw Zeeland)
Stuivend, fris en geweldig lekker! De smaak
is zuiver en mondvullend. Een mooie
begeleider voor vis.

5,30

26,50

Wild Rock Sauvignon Blanc
(Nieuw Zeeland)
De warme dagen, de koele nachten en
de weinige regenval in de zomer en
herfst zorgen voor een optimale, lange en
langzame rijping van de druiven.

5,30

26,50

Beyra Branco (Portugal)
Knisperend, levendig en verfijnd met frisse
tonen van grapefruit en groene appel

5,40

27,00

Vinho Verde Torre de Menagem (Portugal)
Zacht, mild en sappig, aroma’s van tropisch
fruit. Minuscule belletjes aan het glas.
Lichtvoetig als een zomerbriesje.

5,40

27,00

Soave Superiore (Italië)
De wijn is licht strogeel gekleurd, krokant
fris, goed gestructureerd en smakelijk met
citrusaroma’s van vooral grapefruit en vers
gebrande amandeltjes in de afdronk.

6,00

30,00

Riesling Elzas (Frankrijk)
Klassiek, droog met een bijzonder fris en
levendig bouquet.

6,70

32,50

‘No Sex for Butterfly’ (Rhone, Frankrijk)
Deze bijzondere witte wijn is een blend
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glas
van Marsanne, Vermentino, Roussanne,
Petit Manseng, Colombard en Muscat. De
wijngaard met een dikke laag kiezelstenen
ligt op hellingen op het zuiden.
Sancerre (Loire, Frankrijk)
100% Sauvignon Blanc met diepgang,
souplesse en een afdronk die geweldig is.
Kendall Jackson Vintner’s Reserve
Chardonnay (Californië)
Deze wereldwijde topper is een heerlijke,
volle en licht romige witte wijn uit Californië.
Fris en elegant met heerlijke aroma’s van
tropisch fruit als mango, ananas, perzik,
appel en peer.

ROSé wijnen
Domaine de Paris (Provence, Frankrijk)
In de rosé proef je de Provence, bessenfruit,
pruimen, karamel en tikkeltje kruidig.

6,70

6,70

6,70

glas

4,00

fles

32,50

32,50

32,50

fles

20,00

Allram Blauer Zweigelt Kamptal
(Oostenrijk)
Delicaat roze van kleur met een fruitige
neus van aardbeien en frambozen. Deze
impressies zetten zich voort in de smaak
wat resulteert in een charmante, elegante
droge wijn.

4,20

21,00

AIX (Frankrijk)
De zalkmkleur en de bijzonder fruitige,
elegante smaak laten een Provence rosé
in optima forma zien. Met een gevaarlijke
doordrinkfactor, zo lekker.

6,00

30,00

Beyra rosé (Portugal)
Elegant van smaak, licht zalm van kleur,
super fruitig, frambozen, kersen, aardbeien
spatten uit het glas. Discrete nuances van
topisch fruit. Bijzonder aangenaam.

5,40

27,00
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Rode wijnen

glas

fles

Colle Forte Rosso
(Veneto, Italië)
Heerlijk met een middelzware smaak van
rijpe rode bes en rijpe kers.

4,00

20,00

Castelo Rodrigo Touriga Nacional Tinto
(Portugal)
Een complexiteit van rijpheid en tannine.
Bloemachtige accenten van viooltjes, rozen
en bergamot. Aroma’s van bramen, kersen
en pruimen.

4,00

20,00

Grenache Rouge (Frankrijk)
Een fruitige, makkelijk drinkbare wijn
met veel warm bessenfruit, een hint van
geroosterde koffie en zachte tannine.

4,20

21,00

Quinta de S. Tiago Tinto (Portugal)
Fluweelzachte volle rode wijn, geuren van
rijp fruit, fijne specerijen en mineralen.

4,75

22,50

Wild Rock Pinot Noir (Nieuw Zeeland)
De wijn heeft een levendige rode kleur, een
geur van kersen en rozenblaadjes. De smaak
is soepel en vol van rood fruit, wat tijm en
duidelijke tannines.

7,00

35,00

Barbera d’ Alba (Italië)
Intense en charmante neus van rode
vruchten: kersen, pruimen en rode bessen.
De afdronk is lang.

5,40

27,00

Salentein Barrel Selection Malbec
(Argentinië)
Intens en smaakvol! Met de aangename
aroma’s van rijpe pruimen, cacao en een hint
van vanille.

5,50

27,00

Chianti Superiore Il Leo (Toscana, Italië)
De Chianti Superiore Il Leo heeft een
robijnrode kleur. Het bouquet dat aanvankelijk
doet denken aan viooltjes, ontwikkelt zich tot
fruitige tonen van kersen en rode bessen en
eindigt in een zachte kruidigheid voor de
houtlagering.

5,50

27,00

Rode wijnen
Fleur du Cap Merlot,
(Stellenbosch, Zuid – Afrika)
In deze evenwichtige, houtgelagerde Fleur
du Cap Merlot vullen aroma’s van rijpe
kersen, zoete bessen en zwoele specerijen
elkaar aan. De wijn komt zacht en rond over
maar heeft tegelijkertijd een aangename
‘bite’.
Quinta dos Termos Tinto (Portugal)
Als beste Portugese rode wijn gekozen
bij Winelift. Een topwijn van duurzame
landbouw, met geuren van zwarte kersen
en pruimen en een tikje hout en vanille voor
een mooi, rijk en puur karakter.
Beyra Tinto (Portugal)
Fruitig en kruidig, hints van bramen,
amandelen, krenten en verse aarde. Elegant,
verrassend en eigenzinning.
Kendall-Jackson, Vintner’s reserve
Zinfandel (Californië)
Rustieke wijn met aroma’s van pruimen en
donker fruit. Accenten van ceder en kruiden
brengen de wijn naar een prachtige afdronk.

glas

6,00

5,80

6,30

7,00

fles

30,00

29,00

31,50

35,00

Zonnige cocktail /
aperitief
Hugo (Zuid-Tirol) Vlierbessensiroop, prosecco,
Chaudfontaine, munt , ijs en limoen

6,75

Aperol Spritz (Italië) Prosecco, Aperol,
Chaudfontaine, ijs en sinaasappel

6,75

Limoncello Spritz (Italië) Prosecco, Limoncello,
Chaudfontaine, ijs en munt

6,75

Dessert wijn

glas

fles

Tama Late Harvest Viognier (Chili)
Aroma van honing en bloemen. Smaakvol
fruitig, blijft ondanks dat de wijn zoet is
verrassend fris. Tonen van perzik en kaneel.

4,50

24,00

Sterke Dranken
Rode port, Castello de Alba Tawny Reserva

4,25

Witte port, Castello de Alba

3,80

Jonge Jenever

2,75

Oude Jenever

2,75

Coebergh bessenjenever

3,80

Corenwijn

3,80

Juttertje, kruidenbitter

3,80

Whisky (Famous Grouse)

4,15

Whisky (12 jaar oud)

6,60

Whisky (16 jaar oud)

6,95

Cognac Remy martin VSOP

6,75

Cognac Chateau de Beaulon VSOP

6,95

Cognac Chateau de Beaulon XO

6,95

Schrobbeler

2,75

Schrobbeler met ijs en limoen

3,50

Ricard, het Franse gevoel met een kannetje water en ijs

3,80

Sherry / Martini

3,60

Tia Maria

3,80

Cointreau

3,80

Grand Marnier

3,80

Bailey’s

3,80

Amaretto

3,80

Quaranta Y Tres

3,90

Drambuie

3,90

Dom Benedictine

3,90
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Bieren van de tap

Dranken
Koude dranken
Coca cola					

2,50

Coca cola light				

2,50

Coca cola zero				

2,50

Coca cola (original/light/zero) 33 ml

3,60

Sinas						

2,50

Sprite						

2,50

Cassis						

2,50

Fuze tea - green tea, green tea mango, black tea

2,80
2,50

Tonic

2,50

Crystal Clear met limoen

2,50

Appelsap

2,50

Jus d’orange

2,80

Apfelschorle

2,75

Tomatensap

2,50

Chocomel

2,50

Fristi

2,50

Dubbel Fris

2,50

Vers geperste jus d’orange

4,75

Water
Chaudfontaine blauw				

2,50

Chaudfontaine rood			

2,50

Chaudfontaine blauw 		
Chaudfontaine rood 		
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25 cl

3,00

Hertog Jan			

45 cl

5,00

Hertog Jan Weizener		

33 cl

4,75

Hertog Jan Weizener		

50 cl

6,00

Jupiler klein			

25 cl

3,00

Jupiler middel			

35 cl

3,50

Jupiler groot			

50 cl

5,00

Leffe Dubbel

4,75

La Chouffe blond

4,75

Texels Skuumkoppe 33 cl

4,00

Texels Skuumkoppe 50 cl

5,50

Bieren op fles

of black tea sparkling				
Bitter Lemon					

Hertog Jan			

0%

Grimbergen Dubbel

4,00

Brugse zot

4,25

Duvel

4,50

Hoegaarden Rosé bier

3,00

Kasteelbier

4,50

Mc Chouffe Dubbel

4,75

Desperados

4,00

Corona

4,00

Leffe Tripel

4,75

Paulaner

5,00

Liefmans Cuvée Kriek

4,75

Maredsous Tripel/abdijbier

4,75

Radler 2,0%

3,00

Hoegaarden Witbier

4,50

Alcoholvrij

50cl

4,00

Radler 0,0%

3,00

50cl

4,00

Wieckse witte 0,0%

3,00

Jupiler 0,0%

3,25

Scheldebrouwerij bieren

4,75

Warme Dranken

Strandgaper

blond

Warme chocolademelk

3,50

Zeezuiper		

tripel

Warme chocolademelk met slagroom

4,00

Lamme Goedzak

blond

Verse muntthee

3,50

Oesterstout

donker stout

Thee Fairtrade “Tea of life”

2,50

Dolle Griet

donker

Wilde bok

herfstbok

Krab		

oerbier donkerblond

Hopruiter		

I.P.A.

Zoetigheid voor erbij

Koffies
Koffie

2,50

Koffie verkeerd

4,00

Cappuccino

3,00

Espresso

2,75

Latte macchiato

4,00

Cafeïne vrije koffie

2,50

Dubbele espresso

4,75

IJskoffie

4,00

Grootmoeders appeltaart

3,75

Grootmoeders appeltaart met slagroom

4,25

Chocoladetaart

4,00

Slagroom

0,50

Chocolade Muffin

3,00

Lemon muffin

3,00

Koffiebroodje

3,50

Goereese Torenkoek
Ontbijtgebak van pure roggebloem met honing
en noten

2,00

Ouddorps Duinroosje
Een delicatesse van fijn vruchtenbrood gevuld met
een heerlijke créme, verrijkt met amandelspijs,
hazelnoten en een ietsje pietsje rum

3,00

Speciale koffies
Irish koffie met whisky

6,75

Italiaanse koffie met amaretto

6,75

Franse koffie met cointreau

6,75

Ouddorpse koffie met kruidenbitter

6,75

La Chouffe coffee met slagroom

6,75

Spaanse koffie met 43 en slagroom

6,75

Wifi wachtwoord: strandtentiloon

Lekker hangen aan een kite vanaf windkracht 2 al voor velen
een uitdaging. Vanaf windkracht 4 echt hard werken. Leer
powerkiten en spelen met de kite. We leren je om kite tikkertje te spelen en of prooien op de grond te raken.

Blokarten, ook wel strandzeilen genoemd, is een geweldige
activiteit voor een bedr�fsuitje of vr�gezellenfeest. Je kr�gt
een professionele instructie waarna je zelf aan de slag mag
op een uitgezet parcours. Als je de techniek onder de knie
hebt kun je vr� r�den over het strand.

Boogschieten is een spannende en gezellige strandactiviteit.
Na een instructie waarin je alles leert over de boog en de
juiste houding mag je zelf aan de slag.
Schiet j� in de roos?

Een potje voetballen op het strand is leuk, maar
Bubbelvoetbal is nog veel leuker! In een grote luchtballon
ga je de str�d aan om zoveel mogel�k goals te scoren. Een
geweldige strandactiviteit die geschikt is voor jong en oud!

Groenedijk 34a
3253 LB Ouddorp aan Zee

www.strandtentiloon.nl

0187 - 68 27 25
info@sportstrandouddorp.nl
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