
VOORWOORD

Geachte gast,

Namens het hele team van ‘Lemongrass’.
heten wij u van harte welkom in ons (wijn)restaurant ‘Lemongrass’ 
hier in de  bruisende  Scheveningse haven.

Wij hebben weer een prachtige nieuwe kaart voor u gemaakt! 
Laat uw zintuigen prikkelen en ontdek de met passie bereide gerechten van onze chef-kok
en zijn brigade. Geïnspireerd door het seizoen staat de kaart vol heerlijke gerechten, en onze 
sommelier Stijn heeft voor u smaakvolle wijnen uitgekozen die mooi  aansluiten op de gerechten.
(en bent u de “BOB” dan hebben wij ook het “BOB” wijnarrangement voor u.)
Ook hebben we  deze zomer een weekend special; dit kan een mooi seizoensgerecht
of inspiraties van de keuken zijn in de vorm van een voorgerecht, tussengerecht, hoofdgerecht 
of een dessert.
Het spreekt meer dan voor zich dat wij alles in het werk stellen om u een heerlijk en ontspannen 
verblijf in ons restaurant te bieden. Onder leiding van chef kok Ino en sommelier Stijn kunt u rekenen
op een smaakvolle lunch, borrel of diner.

Mocht u suggesties, opmerkingen of eventueel een klacht hebben, laat het ons weten!
Wij wensen u een heel prettig verblijf in ons restaurant, en zien u daarna ook heel graag weer terug ;)

GENIET!
Namens Ino de Rapper en team Lemongrass.



APERITIEF
GEDIST.

Kir Royale 12,50

Prunelle de Bourgogne met Kaapse Vonkel 8,75

COCKTAILS

Espresso Martini - Vodka, Kahlua, espresso 10,50

Limonsecco - Limoncello, prosecco, limoen 10,50

Diverse Gin & Tonics - Met fever tree tonic 11,00

Aperol spritz 9,50

Lemongrasss special (Ook alcoholvrij! €6,75) 8,75

BIER

Brand  ♦  Tapbier in een fluitje 3,75

Levensgenieter  ♦  Kompaan, NEIPA, 4,5%, fruitig - TERRAS TOPPER! 5,90

Handlanger  ♦  Kompaan, Double IPA, 8,2%, vol, stevig en heel veel hop! 5,90

Badgast  ♦  Kompaan, weizen, 5,7%, volle body met Duitse hop 5,90

Gin & Juice  ♦  Kompaan, witbier, 5,4%, fris witbier met ingrediënten van gin 5,90

Leffe blond  ♦  Blond abdijbier, 6,6% 5,65

Leffe bruin  ♦  Bruin abdijbier, 6,5% 5,65

Westmalle tripel  ♦  Trappistenbier, 9,5% 5,90

Radler  ♦  Grolsch, 2,0% 4,50

NON IPA  ♦  Jopen, 0,3% (Alcoholarm) 5,50

Leffe blond 0,0%  ♦  Alcoholvrij blond bier 4,50

Heineken 0,0%  ♦  Alcoholvrij pils 3,25



WINE BY THE GLASS

WIT

2020 Palombe ♦

♦

♦

♦

♦

♦Marsanne / viognier

♦

♦

♦

Sauvignon blanc / colombard | Frankrijk | Fris en fruitig | TERRAS TOPPER 4,75

2021 Muscat Italië | Zoet, aromatisch, fris 4,75

MOUSSEREND

S/A Kaapse Vonkel ♦

♦Champagne

Simonsig estate, Stellenbosch | Floraal, fris, witte perzik, citrus 8,50

S/A Blanc de Noirs | Zachte mouse, wit fruit, toast 12,50

S/A Chardonnay Alcoholvrij | Honing, fruitig 4,75

2020 Pinot Grigio Italië, Veneto | Exotisch fruit, grapefruit, honing | Biologisch 5,50

2021 Chenin Blanc Stellenbosch | Passievrucht, peer, kiwi, meloen 5,95

2021 Languedoc | Bloemig, tropisch fruit, perzik 6,00

2021 Verdejo Rueda | Rijp fruit, venkel, anijs, kruiden 6,50

2020 Muscadet Loire | “Terug van vissen” | Fris, wit fruit, bloemen, ziltig 6,95

2021 Gruner Veltliner Kamptal | Weingut Rabl | Veel wit fruit, licht kruidig 7,00

♦2021 Spanje, Rias Baixas | Citrus, groene appel, ziltige afdronk 7,50

♦2021 Marlborough | Passievrucht, groene kruiden, mineraal 7,50

♦

♦

ROSÉ

2021 Palombe Grenache/Syrah | Frankrijk | Rijp fruit, heerlijk fris, toegankelijk 4,75

2020 Annie Cinsault | Frankrijk, Languedoc | Fris, aromatisch, cassis | TERRAS TOPPER

♦2021 MiP Provance | Rode vruchten, perzik, citrus, rozenblaadjes

6,00

8,95

Albariño

Sauvignon Blanc

♦2020 Rioja | Vanille, exotisch fruit, ananas 7,75Chardonnay / Viura

♦2021 Chardonnay / viognier | Rhône | Eikenhout, Specerijen, abrikoos 8,50Cinquante 50

♦2018 Elzas | Typerend elzas, mooi rond, vol maar droog, honing 8,75Pinot Blanc

♦2020 Sauvignon(80)/ Chardonnay(20) | Loire | Zeer aromatisch, fris, rond 8,75Cheverny

♦2021 Obeidy, viognier, muscat | Libanon | Muskaat, perzik, licht kruidig 9,00IXSIR

♦2019 Chardonnay | Californië | Rijk, vol maar fris, appel, nectarine, honing, vanille, toast 11,00J. Lohr



WINE BY THE GLASS

2018 Merlot Pays D’oc | frisse fruitige smaak, kersen, marsepein 4,75

2021 Puglia | Zwarte kers, bramen, chocola, vanille 5,50

2018 Tempranillo Baron de Ley | Cigales, Spanje | Old vines, vanille, chocolade, rood fruit 8,50

ROOD

♦

♦Primitivo/Negroamaro

♦

2018 Toscane, Italië | Rode kers, vol fruit, nieuwe en oude eiken vaten 8,50♦Sangiovese 

- Baden, Duitsland | Aardbei, rode kers, aards, rokerig 9,75♦Spätburgunder

2019 Muscat de Frontignan Frontignan, Frankrijk | Château de Stony | 15% 6,50

2018 Zuid-Afrika | 16% 5,50

2015 Sauternes Bordeaux | Château Violet | 13,5% 8,50

♦

♦Muscadel red

♦

S/A Jerez, Spanje 9,50♦Pedro Ximenez

S/A Charentes, Frankrijk | 18% 7,50♦Pineau des Charentes

EDELZOET / DESSERTWIJN

Vraag naar onze open wijnen op de coravin!



LUNCH (12.00 – 15.30u)

SALADES

Salade gebakken zeevis, heerlijke salade met drie verschillende soorten gebakken
zeevis en rivierkreeftstaartjes

20

13,50

16

* Tip van de Chef: combineer de carpaccio met krullen eendenlever

* Tip van de Chef: combineer de carpaccio met krullen eendenlever

7,50

BROOD

BORREL (14.30 – 18.00 uur)

PLANKEN

18

22,50

SNACKS
Blokjes oude Hollandse kaas met Limburgse mosterd 9

Gerookte amandelen en gemengde olijven 4,50

Dungesneden coppa di Parma met chutney van Westlandse Tomaat 9

Van Dobben bitterballen met Limburgse mosterd (6st.) 9

Crispy Black Tiger gamba’s met sriracha mayonnaise (6st.) 12,75

Vegetarisch duo van kaasstengels en krokante uienringen met sweet chilisaus 8,50

Salade rundercarpaccio met truffelmayonaise, oude Rotterdammer, krokant
gebakken spekjes, chips van tuinboontjes en focaccia croutons

17,50Salade huisgerookte Noorse zalm met crunch en crème van wasabi 
en gepofte wilde rode biet

17,50
Vega bowl met koude Mediterrane couscoussalade, Maghreb specerijen,
zongedroogde tomaatjes, sjalot en een groente loempiaatje

Ovenvers Waldkorn Brood rijkelijk belegd met huis gerookte Noorse zalm 
met crunch en crème van wasabi en gepofte wilde rode biet

11,50Ovenvers Waldkorn brood rijkelijk belegd met Oude Rotterdammer, mesclun sla,
milde jalapeno crème en zoetzuur van Amsterdamse ui

Ovenvers Waldkorn Brood rijkelijk belegd met heerlijke carpaccio, truffelmayonaise,
krokant gebakken spekjes, oude Rotterdammer en chips van tuinboontjes 13,50

7,50

Hot en Spicy, 3x bitterballen met Limburgse mosterd, 3x vlammetjes met sweet
chilisaus, 3x chickensticks, 3x krokante garnalen met sriracha mayonaise

                   (2pers), blokjes oude kaas, coppa di Parma, chorizo, gerookte
amandelen, gemarineerde olijven, cornichons en chutney van Westlandse tomaat
Lem ngrass



A LA CARTE (12.00 – 21.00u)

OESTERS

VOOR

3 of 6 stuks oesters  fine de claires

3 of 6 stuks oesters Gillardeau 
Onze oesters worden geserveerd met citroen en sjalot azijn

12/24

14/28

Soep van Noordzeekrab klein | Rouille | Crostini | gebakken vis | rivierkreeftstaartjes 16,50

Tartaar van verse en huisgerookte Noorse zalm | Gepofte wilde rode biet | filodeeg |
crunch en crème van wasabi

16,50

Sashimi van tonijn | Crème van Indiase specerijen | Krokante knoflook | Papadum |
zoetzuur van komkommer 

17

Carpaccio XL van Iers rund | truffelmayonaise | krokant gebakken spekjes | oude
Rotterdammer | kappertjes | chips van tuinboontjes

17,50

7,50

18

Vega bowl met koude Mediterraanse couscoussalade | Maghreb specerijen |
zongedroogde tomaatjes | sjalot | groente loempia

16

Entree voor twee “Proeverij Lemongrass” | Proeverij van vlees, vis, soep en
vegetarisch

32,50

Terrine van eendenlever | brioche | gel van perzik en Madeira 

* Tip van de Chef: combineer de carpaccio met krullen eendenlever



Breekbrood met Griekse olijfolie en zeezout

SIDE DISHES

Friet met gerookte paprikamayonaise 5

5

Breekbrood met aioli, tapenade, pepperoni creme 6,50

Groene salade 4,50

Voor de kleintjes

Keuze uit: Visje, frikandel of kipnuggets.
Geserveerd met patat en keuze uit appelmoes, ketchup of mayonaise

***
Kinderijsje

13,50

A LA CARTE (12.00 – 21.00u)

HOOFD

Soep van Noordzeekrab groot | Gebakken zeevis | Rouille | crostini. 23

Verse vis van de afslag | Elke dag twee soorten vis!
Zie onze krijtborden of vraag het onze bediening dagprijs

Gebakken coquilles en gamba’s | chorizo | manchego | rode paprika zalf 26

Eendenborst met Aziatische crunch | jus van gefermenteerde zwarte kardemom 24,50

Ierse rundersteak van de watergrill | Jus van gepofte knoflook en rode wijn 26

Tartelette aux Légumes | Ratatouille | Spinazie | paddenstoelen | orzo | béarnaise

Bij onze hoofdgerechten komt een bijpassend groente garnituur m.u.v. soep

24



A LA CARTE (12.00 – 21.00u)

NA

Pastel de Nata | Crème Pâtissière met Madeira en pistache ijs 9

10Cheesecake | Oreo | Vanille | Haagse bluf van blauwe bessen | Yoghurtijs

12Dame Blanche | amandelen | warme chocoladesaus | vanille ijs

9,50Belgische wafel | Vanille ijs | Warme bosvruchtensaus | slagroom

15,50Kaasplank met 5 verschillende soorten kaas van Fromagerie du Patron 
uit Oegstgeest met appelstroop en vruchtenbrood

5,50Friandises voor bij de koffie of thee

Heeft u een allergie of voedselintolerantie? 
Meld het ons, er is een allergenenkaart aanwezig.



KOFFIE / THEE
KOFFIE

Koffie, Espresso, Koffie verkeerd 3
Cappuccino, latte macchiato 3,50
Dubbele espresso, Flat white 4

THEE
Thee 3
Verse munt thee, Verse gember thee 3,50

SPECIAL COFFEE
COFFEE+

Irish coffee, French coffee, Italian coffee, Spanish coffee, Mexican coffee, D.O.M. coffee 8

LIKEUREN
DIV.

Amaretto 7,50
Cointreau 7,50
Grand Marnier Rouge 7,50
Drambuie 7,50
Tia Maria van Opa Kees 7,50
Baileys 7,50
Limoncello 7,50
Licor 43 7,50
Sambuca 7,50
Tequila 7,50
Diverse likeuren van ‘Van Kleef’ 7,50

COGNAC
COGNAC

Remy Martin V.S.O.P 7
Seguinot V.S.O.P 1e cru 9
Selection 9 7

8Paul Giraud, Grand Champagne, V.S.O.P
10Vieille reserve
16Tres Rare 1e cru

CALVADOS
Calvados Vielle reserve 1989 15
Calvados Vielle reserve 2007 9

VIEUX
Tres Vieux Marc Égrappé, AOP Marc de Bourgogne 7

ARMAGNAC
Vignobles Fontan 20 ans d'âget 9
Vignobles Fontan V.S.O.P 7
Veuve goudoulin hors d'âge 9
Veuve goudoulin 1975 15
Veuve goudoulin 1989 12


