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NOORDZEE RÉSIDENCE CADZAND-BAD



FIETSEN dag weekend midweek week

Fiets met versnelling 10,00 20,00 30,00 50,00

Kinderfi ets 7,50 15,00 22,50 37,50

Elektrische fi ets 20,00 40,00 60,00 100,00

Bolderwagen 6,50 13,00 19,50 32,50

Kinderzitje, fi etshelm 2,50 5,00 7,50 12,50

Op Noordzee Résidence Cadzand-Bad is veel te doen, maar de omgeving van 

het park is ook de moeite waard om te verkennen. Bekijk de vele mogelijkheden 

op deze pagina!   

VERHUUR

FUNBIKES per uur

Funbike 2 personen  8,50
Funbike 4 personen  10,00

SCOOTERS
2 uur 25,00
dag 40,00
weekend 80,00
midweek 120,00
week 200,00

Rijbewijs verplicht en borg 100,00 door middel 
van creditcard autorisatie.

HOVERBOARDS
2 uur 17,50
1 dag 35,00

Inclusief helm & bescherming

Borg 100,00 door middel van creditcard 
autorisatie.

ADVENTURE MIDGETGOLF
4,00 per persoon

AQUABUBBLE 
3,00 per 5 minuten

BOWLEN 
19,50 per uur per baan

GOLFKAR 4 personen

1 dag 10.00 uur tot 18.00 uur 95,00
1 dag met overnachting dag 1 10.00 uur tot dag 2 9.00 uur 180,00
Weekend 2 dagen zaterdag 10.00 uur tot zondag 17.00 uur 190,00
Midweek 3 dagen dag 1 10.00 uur tot dag 3 17.00 uur 275,00
Week 7 dagen dag 1 10.00 uur tot dag 7 17.00 uur 380,00

Rijbewijs verplicht en borg 150,00 door middel van creditcard autorisatie.

WATERSPORT per uur

Waterfi ets 10,00
Kano 10,00

Borg 10,00 door middel van creditcard 
autorisatie.



GOURMET & 
BARBECUE SUPERMARKT

VERTREKKERS 
ONTBIJT

Bestel in de supermarkt een royaal en compleet pakket met vlees, salade, 

versgebakken stokbrood en sausjes. Inclusief gourmetstel in bruikleen of barbecue.

 Standaard  Luxe

Volwassenen  15,00 p.p. 17,50 p.p.

Kinderen 5-12 jaar  7,50 p.p. 8,75 p.p.

Minimaal 2 volwassenen. 

Huur bij de receptie een grote gasbarbecue voor 35,-.

Lekkere verse broodjes met heerlijke verse jus 

d’orange en de krant, dat is een heerlijk begin 

van een nieuwe vakantiedag. Kies voor gemak 

en bezoek onze supermarkt.

� Iedere dag verse broodjes

� Verse jus d’orange

� Diverse kranten

Sluit uw vakantie af met een lekker ontbijt. Vanaf 9.00 uur bent u welkom voor een 

heerlijk ontbijt in ons restaurant. Het ontbijt bestaat o.a. uit diverse broodjes, beleg 

en een gekookt eitje en wordt geserveerd met koffi e, thee, melk en jus d’orange.

Volwassenen 9,50 p.p.

Kinderen 5-12 jaar 4,75 p.p.

Kinderen 0-4 jaar GRATIS

Reserveren is gewenst.

KOOS KONIJN

Koos Konijn cd vanaf  6,95
Koos Konijn knuffel (30 cm)  9,95
Koos Konijn puzzel  5,95
Koos Konijn rugzak  9,95

Neem een Koos Konijn 

souvenir mee naar huis! 

Te koop op het park en 

op kooskonijn.nl



SNACKPAKKET
1 kleine bucket frites / 2 frikandellen / 2 kroketten / 2 cups Remia 

Friteslijn / 2 cups Remia curry 12,50

SNACKPAKKET XL
1 grote bucket frites / 3 frikandellen / 3 kroketten / 3 cups Remia 

Friteslijn / 3 cups Remia curry   17,50 

KOOS KIDSBOX
Frites / frikandel of Koos Konijn snack (kip) / Remia Friteslijn /

Capri Sun / Koos gadget  5,50

VERSE PIZZA’S
Margherita tomatensaus en kaas  8,50
Hawaï tomatensaus, kaas, ham en ananas  9,75
Salami tomatensaus, kaas en salami  9,75
Funghi tomatensaus, kaas en champignons  9,75
Tonno tomatensaus, kaas, tonijn, rode uien en paprika  11,75
Quattro Stagioni tomatensaus, kaas, salami, paprika, ham en champignons  11,75
Cajun tomatensaus, kaas, ui en gekruide kip  11,75
Shoarma tomatensaus, kaas, ui, paprika, kipshoarma, knoflooksaus  12,75
Di Mare tomatensaus, kaas, garnalen, zalm en peterselie  12,75

KINDERPIZZA’S
Margherita tomatensaus en kaas  6,50
Hawaï tomatensaus, kaas, ham en ananas  7,50

EXTRA
Stokbrood met kruidenboter en aïoli  4,25

TAKE AWAY
Maak het uzelf gemakkelijk en haal een heerlijke maaltijd af! Kies voor een 

compleet snackpakket of verse pizza’s.



LUNCHGERECHTEN
Panini beenham en boerenkaas van Schellach 5,50 

Italiaanse bol met carpaccio, truffelmayonaise, Parmezaanse kaas, 

pijnboompitten en mesclun 9,50

Boerenomelet met verse Zeeuwse groenten, 

geserveerd met biologisch boerenbrood   9,50

Uitsmijter met keuze uit ham, kaas of Zeeuws spek, 

geserveerd met biologisch boerenbrood en salade 8,50

Black Angus Beefburger met guacamole, cheddarkaas en 

Jalapeno peper geserveerd op een robuust desembrood 14,75

 = vegetarisch. Allergeneninformatie? Vraag het onze medewerkers.

VOORGERECHTEN
Biologisch boerenbrood met aïoli, tomatenchutney en kruidenboter   5,25

Tomatensoep met boerenbrood en roomboter  5,50

Carpaccio van Limousin rund geserveerd met truffelmayonaise, 

Parmezaanse kaas en mesclun  10,50

Erwtensoep met een toast belegd met Zeeuws spek 6,50

Salade Caprese buffelmozzarella, tomaat en een dressing van basilicum   8,75

Alle voorgerechten zijn ook als lunchgerecht te bestellen.

HOOFDGERECHTEN
Röstiteller, origineel bereid met rösti, kipfilet, 

Zeeuws spek, tomaat en rucola gegratineerd met mozzarella 16,50

Black Angus beefburger met guacamole, cheddarkaas en 

Jalapeno peper op een robuust desembrood 14,75

Kogelbiefstuk met een saus van verse champignons 19,75

Gemarineerde hoender saté vergezeld met kroepoek, 

zoetzure groenten, satésaus en kokos  15,75 

Vispannetje met wat de zee ons biedt

geserveerd met een Hollandaise saus  18,50 

Gebakken zalmfilet met een olie van groene kruiden 19,50 

Groentequiche vergezeld met een frisse salade   12,75 

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met echte frieten van Zeeuwse bodem en salade en 

zijn ook als lunchgerecht te bestellen.

 = vegetarisch. Allergeneninformatie? Vraag het onze medewerkers.

RESTOBAR @ZAND
MENUKAART



VERSE PIZZA’S
Pizza Margherita

Tomatensaus en kaas    8,50

Pizza Hawaï

Tomatensaus, kaas, ham en ananas  9,75

Pizza Salami

Tomatensaus, kaas en salami  9,75

Pizza Funghi

Tomatensaus, kaas en champignons    9,75

Pizza Tonno

Tomatensaus, kaas, tonijn, rode ui en paprika 11,75

Pizza di Mare

Tomatensaus, kaas, garnalen, zalm en peterselie 12,75

Pizza Quattro Stagioni

Tomatensaus, kaas, salami, paprika, ham en champignons 11,75

Pizza Shoarma

Tomatensaus, kaas, kipshoarma, paprika, rode uien en knoflooksaus 12,75

 = vegetarisch. Allergeneninformatie? Vraag het onze medewerkers.

DESSERTS
Zoet Zeeuws

Boeren roomijs geserveerd met Zeeuwse babbelaarsaus en geslagen room 6,75

Trendy cheesecake 

met bosvruchten en een frisse frambozensaus 6,50

“Ice-dent”

Een trio van aardbeien, chocolade en vanille roomijs 

geserveerd met een obliehoorn  6,50

Mi-cuit van chocolade

geserveerd met Boerenroomijs en een toffeesaus 6,75

KINDERGERECHTEN
Ham met meloen  4,75

Koos Konijn menu  9,50

Kindermenu met de keuze uit spaghetti bolognaise of een kroket, 

frikandel, Koos Konijn snack (kip) of vissticks geserveerd met friet, 

mayonaise, appelmoes en als toetje een Koos Konijn beker met een 

bolletje vanille ijs

Poffertjes  5,00

Koos Konijn beker  4,25

 = vegetarisch. Allergeneninformatie? Vraag het onze medewerkers.



Wijzigingen voorbehouden. Aanbiedingen uit deze flyer zijn niet geldig in combinatie met andere acties 
en/of aanbiedingen en niet op feestdagen. Allergeneninformatie? Vraag het onze medewerkers.
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