
 

 

  

    Frisdranken 

 

Melk    € 2,00   Rivella light      € 2,35 

Karnemelk   € 2,00   Tomatensap gekruid   € 2,40 

Spa Reine   € 2,15   Chocomel    € 2,40 

Spa Barisart   € 2,15    

Spa Citron   € 2,25    

Fanta Cassis   € 2,25   Verse vruchtendranken: 

Fanta Orange  € 2,25   Jus d’Orange    € 3,50 

Coca – cola    € 2,25   Grapefruit    € 3,50   

Coca – cola light   € 2,25   Saunadrank jus/grape  € 3,50 

Bitter lemon   € 2,30   Karnemelk – Jus d’Orange  € 3,25 

Schweppes Tonic  € 2,30   Yoghurt – Jus d’Orange   € 3,25 

Ice – Tea/ Ice - Tea Zero € 3,05   XXL Jus d’orange   € 5,50 

Ice – Tea Green  € 3,05   Appel – Peer – Framboos  € 3,90 

Fles water (Spa 0,5 l) € 2,95   Vers Appelsap of Perensap  € 3,30 

Fles water (Spa 1,0 l)  € 3,95   Vitamine Bom   € 4,00 

Spa Reine, -Barisart of -Marie Henriette   Mix van al onze verse sappen  

        

 

Specialiteiten 

Aloë Vera Naturel  € 2,95   - Frisdrank met voedzame Aloë Vera 

Aloë Vera Granaatappel € 2,95  - Frisdrank met Aloë Vera en frisse granaatappel 

Vruchten Smoothie  € 5,25  - Smoothie met vers fruit, vraag naar de smaak van de dag  

 

 

 

Thermen Beauty Sauna van Egmond is geopend tot 24.00 uur 

De keuken is open tot 23.00 uur 

Op zondag sluit Sauna van Egmond om 23.00 uur, de keuken sluit dan om 22.00 uur 

 De rustruimtes en het restaurant zijn uitsluitend te betreden in badjas



 

 

 

           Warme dranken 

 

Thee diverse smaken  -  Lipton                    € 2,00 

Verse muntthee  -   Thee met verse muntblaadjes en honing    € 3,00   

Koffie crème   € 2,25   Irish koffie    € 6,75 

Cappuccino   € 2,40   French koffie    € 6,75 

Koffie verkeerd  € 2,40   Kiss of fire    € 6.75 

Espresso   € 2,25   Spanish koffie   € 6,75 

Espresso Macchiato  € 2,40   Warme Chocomel slagroom € 3,30 

Latte Macchiato  € 2,60   Chocciatto    € 2,55 

Espresso macchiato: espresso met melkschuim 

latte macchiato: een mooi gelaagde koffiedrank van melk, espresso en melkschuim 

Chocciatto: chocolade en cappuccino (zonder slagroom)   

 

   

Lekkers bij de koffie 

Appelgebak met slagroom  € 4,25 

New York Cheese Cake  € 4,00 

Chocolade Truffeltaart met slagroom  € 5,25   

Brownie  € 2,25 

 

        Likeur en sterke drank 

 

Jonge jenever  € 3,00   Tia Maria    € 4,75 

Vieux    € 3,00   Cointreau    € 4,75 

Wodka   € 4,75   Grand Marnier   € 4,75 

Bacardi   € 4,75   Amaretto    € 4,75 

Bacardi lemon  € 4,75   Licor 43    € 4,75 

Sambuca   € 4,75   Gin     € 4,75 

Martini rood/wit  € 3,25   Baileys    € 4,75  

Port rood   € 3,25   Cognac    € 4,95  

       Whiskey JW red label  € 4,95 



 

 

 

           Bieren 

 

In het verleden, nog voor de introductie van Pilsener, had iedere streek in Nederland zijn eigen bier specialiteiten.  Al 

vanaf de veertiende eeuw zijn er brouwerijen geregistreerd. Eeuwenlang was Haarlem één van de grootste 

bierbrouwer steden van Nederland. Onze bierspecialiste Simone  laat zich daarom graag inspireren door lokale 

specialiteiten van de Haarlemse brouwerij “Jopen” maar kiest ook geregeld voor een regionale topper zoals 

bijvoorbeeld Skuumkoppe van Texel.  Afhankelijk van het seizoen schenken we ook af en toe een lekker Belgisch 

biertje zoals het Belgische kabouterbier ‘La Chouffe’ . 

 

Heineken Pilsener (tap) € 2,35 

Witbier  (fles)  € 3,75   

Rosé bier (fles)  € 3,75 

Amstel malt (fles)  € 3,25 

Speciaal bier (tap)  informeer bij onze medewerkers  

 
 

        Wijnen 
 
Huiswijnen 
Bloemhof Classical Red - Zuid Afrika       per glas € 3,40      per karaf € 9,50      per fles € 16,50 
Bloemhof Classical White (droog) - ZA      per glas € 3,40      per karaf € 9,50      per fles € 16,50 
Bereich Bernkastel Rivaner (zoet)- Duitsland  per glas € 3,40      per karaf € 9,50      per fles € 16,50 
Syrah Rosé, Vin de Pays d’Oc - Frankrijk    per glas € 3,40      per karaf € 9,50      per fles € 16,50 

 
 
Rood 
Cabernet Sauvignon Nouveau Monde      per glas € 3,95      per karaf € 11,00     per fles  € 19,75 
100% Cabernet Sauvignon druif: een mooie, volle en zuivere geur van rood en zwart fruit. De smaak is vol en fruitig 
maar ook aangenaam soepel. Lekker bij rund- en lamsvleesgerechten en rundertartaar – Frankrijk 2009. 
 

 
Wit 
Chardonnay Foncalieu Nouveau Monde    per glas € 3,95      per karaf € 11,00     per fles  € 19,75 
100% Chardonnay druif: Sappige frisdroge Chardonnay met met een aroma van appel en lichtjes toast.  De smaak is 
rond, droog en eindigt soepel. Zeer geschikt bij visgerechten - Frankrijk 2011. 

   
 
Champagne 
Moët & Chandon “Brut Impérial ” uitsluitend verkrijgbaar per fles             € 87,50 



 

 

 

      Uit onze kleine keuken 

Broodjes 

Vers gebakken brood ;  keuze uit een wit of grof bruin broodje  

Gezond met jonge  kaas; ham of allebei € 6,25  Krabsalade     € 7,00  

Oude kaas - old Amsterdam  € 6,00  Tonijnsalade     € 7,25 

Brie met honing en walnoten  € 6,25  Warm vlees pindasaus met ui en champignons € 7,25 

Ossenworst     € 6,75  Kipfilet speciaal:  In ketjapsaus gewokte stukjes 

       malse kipfilet met ui en champignons   € 7,75 

 

In plaats van een rustico kunt u ook kiezen voor een Italiaanse bol, een witte Ciabatta, of een flinke plak oerbrood. Meerprijs € 0,50  

 

Uitsmijter/Omelet   € 8,75 met wit of bruin brood en de keuze naturel / ham / kaas / ham en kaas  

 

Voorgerechten en kleine snacks      

Gegratineerde Uiensoep    € 4,95  Toast geitenkaas met honing  € 9,00  

Carpaccio met stokbrood en roomboter    € 9,75  Gerookte zalm met toast  € 10,50  

Staartgarnalen met knoflook en stokbrood € 9,75  Salade met meloen en ham  

Staartgarnalen Piri Piri met stokbrood  € 9,75  Verfijnde salade van Rucola met luxe ham en meloen. 

           Geserveerd met stokbrood en roomboter € 8,50 

 

    

Stokbrood kruidenboter (wit of bruin)    € 3,60  Portie gemengde pinda’s*  € 3,00 

Stokbrood aioli (wit of bruin)     € 3,60  Portie jong belegen kaas*  € 5,25 

Stokbrood smeersels (wit en bruin)    Portie Ossenworst*   € 5,25   

- pesto, aioli, kruidenboter en roomkaas  € 7,00  Tortilla Chips*   

 Kipkluifjes met hete chili saus   € 4,75    - met dip van roomkaas, chili en room € 4,75 

Kleine Bittergarnituur- geen frituur  € 8,75  - met huisgemaakte guacamole  € 4,75   

Grote Bittergarnituur- geen frituur € 14,50  - ‘deluxe’ uit de oven met gesmolten kaas  

   en guacamole    € 5,75 

     = vegetarisch 

Bovenstaande gerechten zijn te bestellen tot 23.00 uur; de gerechten met een * tot 23.30 uur 

             Op zondag tot 22.00 uur; de gerechten met een * tot 22.30 uur 

De rustruimtes en het restaurant  zijn uitsluitend te betreden in badjas



 

 

 

 

  Kijk ook eens op onze maandelijks wisselende specialiteitenkaart 

      Deze kunt u vinden op tafel of op het krijtbord bij de keuken 

 

 

                                                                  Speciale broodjes 

 

Zweeds Tunnbröd  met gerookte kip, frisse kerriesaus en rucola sla        € 8,25 

Zweeds Tunnbröd  Met rundercarpaccio, rucola, tomatensaus, oude kaas en pijnboompitten € 9,25 

Zweeds Tunnbröd     met gerookte zalm, roomkaas en frisse komkommerreepjes  € 9,75 

 

Italiaanse bol met gebakken tournedos puntjes, champignons en pepersaus        € 9,75 

Italiaanse bol met katenspek, gebakken ei, gerookte kip en koude kerriesaus           € 9,75 

Italiaanse bol met gerookte zalm, Spaarndamse paling en krabsalade           € 11,75 

 

Clubsandwich laat u verrassen door deze specialiteit van de koks            € 9,75 

Ciabatta Carpaccio met rucola, oude kaas en pijnboompitten           € 9,75 

 

  

Vigingo’s 

Rijkelijk gevulde ronde super tosti’s (alleen met wit brood verkrijgbaar) 

 

Ham en kaas     € 4,50  Hot Dave – gehakt, ui, chili saus en rode pesto   € 5,00 

Kaas en ananas   € 4,50  Carlo – kaas, kipfilet met pindasaus                € 5,25 

Kaas en tomaat    € 4,50  Italia - mozzarella, oregano, tapenade, paprika en rode ui   € 5,25 

Kaas en salami  € 4,50  Vega - kaas, avocado en ananas           € 5,25  

Ham en oude kaas  € 4,75  Cees – geitenkaas, honing en pijnboompitten        € 6,00 

Ham, kaas en ananas  € 4,75   

Ham, kaas en tomaat € 4,75 

 

Bovenstaande gerechten zijn te bestellen tot 23.00 uur (op zondag tot 22.00 uur) 

De rustruimtes en het restaurant  zijn uitsluitend te betreden in badjas. 



 

 

 

Sauna van Egmond is geopend op 23 juni 1974.  

Al snel was duidelijk dat een lekkere maaltijd hoort bij een bezoek aan de Sauna. In eerste instantie 

bestond onze menukaart uit een tosti of een broodje met een bal gehakt… Tijden veranderen! 

 

In 1986 werd een deel van de toenmalige bedrijfswoning opgeofferd om een echte keuken te 

openen. Sindsdien prijkt de saté prominent als specialiteit op onze menukaart. Ook toen de 

huidige keuken werd geopend in 1998 bleef de saté een blikvanger op de kaart. Naast de haassaté 

en kipsaté zijn er toen meerdere soorten geïntroduceerd.  

Vorig jaar pas kwam de saté Gelderland op de kaart, vernoemd naar onze chef kok Paul van 

Gelderland; een topper van jewelste (zowel Paul als de Saté trouwens…) 

 

Satékaart 

 

Saté Gelderland Voor de smulpapen: 1 stokje haas- en  1 stokje kipsaté         € 16,50 

Kipsaté (H)eerlijke stukjes malse kipfilet        € 16,50 

Saté van de haas Onze onvolprezen gegrilde varkenshaas spiesen        € 16,50 

Lamssaté Botermalse stukjes lamsfilet van de grill          € 19,00 

Tournedossaté Licht geroosterde stukjes ossenhaas        € 19,00 

Egmondsaté Een super verwenschotel voor de satéliefhebber         

 U kunt genieten van de 4 verschillende soorten satévlees          € 22,00  

 

 

Al onze satégerechten worden geserveerd met diverse salades,  

stokbrood, kruidenboter, kroepoek en pindasaus. 

U kunt kiezen voor de traditionele pindasaus of een pindasaus op basis van pinda’s, kokos en kruiden. 

Indien u de kokossaus wenst, kunt u dit aangeven bij uw bestelling. 

 

 

 

 

 

Bovenstaande gerechten zijn te bestellen tot 23.00 uur (op zondag tot 22.00 uur) 

De rustruimtes en het restaurant  zijn uitsluitend te betreden in badjas 



 

 

 

 

Van het Land 

 

Grill kaart 

Surf & Turf Combinatie van tournedos en gamba met wilde rijst en vissaus        €  17,75  

Rib – Eye Schots rundvlees, om van te smullen; met roseval aardappelen.       € 19,75 

Tournedos De tournedos wordt speciaal voor u geselecteerd op haar klasse 

  geserveerd met roseval aardappelen uit de oven.       € 24,00 

 

Het spreekt voor zich dat wanneer u uw gerechten liever in boter gebakken ziet,  dit uiteraard mogelijk is. 

Onze rundvlees producten worden Medium gebakken; indien u uw stukje vlees liever Rare of  

Well-Done gebakken wilt hebben kunt u dit aangeven bij onze medewerkers.  

Als extra kunt u kiezen uit Pepersaus,  Roquefortsaus of gebakken champignons à € 2,00 

 

 

 

À la carte 

Jägerschnitzel Een flinke schnitzel met Madeirasaus, gebakken uitjes en aardappelen           € 16,00 

Kipblokjes Gebakken kipblokjes geserveerd met rijst; u heeft de keuze  

 uit een oosterse of piri piri saus         € 16,00 

Tournedos puntjes Malse stukjes ossenhaas met keuze uit een zachte bieslook-knoflook saus  

  of pittige pepersaus. Geserveerd met  roseval aardappelen uit de oven.       € 17,75 

Spare Ribs van Bas Klassiek gemarineerde spare-ribs. Het vlees valt bijna van deze spareribs af. 

  met 2 sauzen,  salade en stokbrood met kruidenboter.          € 17,75 

 

  

 

Al onze grill en à la carte gerechten worden geserveerd met dagverse groenten en salade.  

 Bovenstaande gerechten zijn te bestellen tot 23.00 uur (op zondag tot 22.00 uur) 

De rustruimtes en het restaurant  zijn uitsluitend te betreden in badjas. 

 

 

 



 

 

 

Uit het water 

 

Zalmfilet  In de pan gebakken zalmfilet met spinazie, noten en crème fraiche    € 17,75 

Tonijnfilet               Met roergebakken groente en een zachte witte wijnsaus                                     € 19,25 

 

Al onze vis gerechten worden geserveerd met roseval aardappelen uit de oven of rijst 

 

 

Vlees noch Vis 

 

Vegetarische soep Zie specialiteiten bord bij de keuken   €   4,95 

Oosterse wokschotel  Spaghetti mie met wok groente, kerriesaus, noten en oosterse kruiden € 15,75  

Lucaya Ravioli gevuld met eekhoorntjesbrood en kaas, champignons, paprika, ui, 

  met Pommedorisaus en geserveerd met een seizoen salade  € 16,00 

   

 

 

Zo groen als gras 

 

 Houten                Salade  met rundercarpaccio, oude kaas en pijnboompitten  € 16,75 

Lingetuin Gevarieerde maaltijdsalade met warme geitenkaas, gebakken spek en honing. € 16,75 

 Van Egmond      Rijke maaltijdsalade met gebakken tournedospuntjes en champignons € 17,75 

Vitalizee              Exclusieve salade met paling, gerookte zalm, garnalen, scampi’s en gerookte forel.    € 19,75 

 

Simone               Caprese salade met pittig gebakken piri-piri kip en mozarella        € 15,50  

Dave                    Rucola salade met gegrilde tonijnfilet, venkel en een balsamico dressing         € 17,50 

 

 

Al onze maaltijdsalades worden  geserveerd met de bijbehorende dressing, stokbrood en roomboter. 

Bovenstaande gerechten zijn te bestellen tot 23.00 uur (op zondag tot 22.00 uur) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shaken not stirred 

 

De specialiteiten maandkaart 

Onze keukenprinsjes maken alle gerechten met liefde klaar. Bij Sauna van Egmond heeft u de keuze uit een 

groot aanbod in de menukaart. Toch willen onze koks u maandelijks nog extra verrassen met hun 

specialiteiten. 

 

Daarom vind u op tafel ook nog een standaard met minimaal 4 maand specialiteiten waar u gerechten op 

kunt vinden van het seizoen.  

 

 

*** Samen eten is olie voor de vriendschap *** 

 

***de ontdekking van een nieuw gerecht draagt meer bij tot het menselijk geluk  

dan de ontdekking van een nieuwe ster…*** 

 

 

***De drie belangrijkste levensvragen zijn: Waar komen we vandaan?  
Waar gaan we naartoe? en hoe laat eten we vanavond?*** 

Anouk kiest bewust! 

 Onze voedingsdeskundige Anouk , heeft een aantal heerlijke gerechten van onze kaart uitgezocht met weinig calorieën. 

 Kies gezond samen met onze Anouk! 

  

          Vers Fruit                  Verse vruchten - 90 kcal       €  4,50 

          Yoghurt met vers fruit Magere  yoghurt met verse vruchten: 150 kcal         €  4,75 

          Salade meloen en ham Verfijnde salade met wisselende luxe ham en meloen : 333 kcal *  €  8,50 

          Tunnbröd  met gerookte kip, frisse kerriesaus en rucola sla: 576 kcal    €  8,25 

          Carpaccio  Dun gesneden ossenhaas met salade: 600 kcal* (zonder dressing 440 kcal) €  9,75  

          Simone                      Caprese salade met pittig gebakken piri-piri kip en mozarella: 605 kcal* € 15,50                           

          Tonijnfilet  Op een bedje van gebakken groente met witte wijn saus: 610 kcal  € 19,25  

 

             Gerechten met een sterretje worden geserveerd met stokbrood en roomboter maar zijn berekend zonder– 197 kcal   

 



 

 

 

 

 

Shaken not stirred 

 

Bobbie Vanille  Royale milkshake met vanillesmaak       €  6,00 

Bobbie Aardbei   Royale milkshake met aardbeiensmaak       €  6,00 

Bobbie Banaan   Royale milkshake met bananensmaak      €  6,00 

Bobbie Bosvruchten  Royale milkshake met bosvruchtensmaak      €  6,00  

 

Tot slot… 

  

Mini Opfrisser        Vanille roomijs, vers geperste jus d’orange en slagroom                             €  5,25 

Opfrisser                  Vanille roomijs, vers geperste jus d’orange en slagroom                             €  7,50 

 

Vers fruit            Verse vruchten                                                                                                            €  4,50 

Yoghurt               Magere yoghurt met vers fruit                                                                €  4,75 

Dame Blanche Vanille roomijs met chocoladesaus en slagroom                                     €  7,25 

IJstruffels                Drie smaken truffels : vanille, chocolade en karamel                              €  7,25 

Saunastrüdel Warme appel strüdel van bladerdeeg  

met kaneel, kaneelijs en slagroom                                                           €  7,75 

 

 

Dessert wijn   

Moscatel de Setubal 1998      € 4,75   

Moscatel dessertwijn: na een vatrijping van minimaal 8 jaar geniet u van een aroma van gerijpte Muskaat,  

rozijn en noten. De smaak is zoet met caramel en gedroogde vruchten. Heerlijk bij zoete desserts. 

 

 

De rustruimtes en het restaurant  zijn uitsluitend te betreden in badjas. 

Bovenstaande gerechten zijn te bestellen tot 23.30 uur (op zondag tot 22.30 uur). 


