De
beste
en
lekkerste
restaurants in Scheveningen
De
beste
en
lekkerste
restaurants in Scheveningen

Het strand van Scheveningen is wellicht één van de bekendste
stranden van Nederland. Waarschijnlijk is het strand van
Scheveningen zo bekend door de mooie boulevard met de gezellig
winkels en de vele restaurants. Puur gelet op het eten en
drinken, is de prijs kwaliteit verhouding niet het beste bij
de restaurants in Scheveningen. De prijzen van deze
restaurants liggen over het algemeen hoger dan op andere
plekken in Nederland, echter is de sfeer en het uitzicht op de

zee en het strand van Scheveningen fantastisch. En voor dit
uitzicht betaal je uiteraard ook, maar het is het meer dan
waard! Een cocktail smaakt meestal toch net iets lekker in een
relaxte lounge bank met een heerlijk briesje van de zee en de
zon op je gezicht. Aangezien er zoveel restaurants aan de
boulevard in Scheveningen zitten, kunnen we ons voorstellen
dat je overweldigd bent van het aanbod. Hierdoor hebben wij de
8 beste restaurants in Scheveningen (aan de boulevard) op een
rijtje gezet!

Inhoudsopgave
1. Blue Lagoon
2. Twins
3. Day by Day
4. El Bully
5. Miss Maui Beachouse
6. Mood Beach
7. El Niño Beach Club
8. IJssalon Capriccio

1. Blue Lagoon
Laten we beginnen met de Blue Lagoon. De Blue Lagoon is
wellicht één van de bekendste restaurants langs de boulevard
in Scheveningen met een geweldig uitzicht over de zee.
Bij dit bekende restaurant in Scheveningen kun je lekker
relaxen op heerlijke loungebanken. Ze kunnen ‘s avonds een
heerlijk vuurtje voor je aansteken, maar ook overdag als het
minder warm is is dit geen probleem. Hier kun je genieten van
diverse cocktails, lunch, diner of gewoon een lekkere snack
tussendoor. Ontbijt kun je bestellen tot 12:00u en lunch kan
besteld worden tot 17:00u. Na 17:00u is het mogelijk om de
diner gerechten te bestellen. De gerechten variëren tussen de
€8,00 en €35,00.

Een heerlijk broodje bij Blue Lagoon met geitenkaas, avocado
en bietenhummus

2. Twins
Dit is een supergezellig restaurant in Scheveningen met een
zeer diverse kaart. De gerechten gaan van vis tot vlees, en er
zijn ook vegetarische gerechten om uit te kiezen. Je kunt bij
Twins kiezen om binnen, buiten of zelfs op het strand te eten.
Wel raden wij aan dat als je op het zand wilt gaan zitten om
wat te eten of te drinken, dit wel te doen als het windstil
is. Niemand houdt van zand in zijn eten of drinken! Naast de
diverse dranken, ontbijt, lunch en diner opties kun je bij dit
restaurant in Scheveningen ook de optie om een BBQarrangementen te nemen. Je hebt een keuzen om lekker relax te
zitten terwijl de BBQ bediend wordt voor je, maar er is ook de
optie om zelf achter de BBQ te staan! Voor meer informatie

hierover verwijzen we je naar de website van Twins.

3. Day by Day
Langs de boulevard van Scheveningen heb je veel restaurants,
waaronder ook luxere restaurants. Day by Day valt volgens ons
meer in deze categorie, je ziet dit ook terug op de kaart.
Denk hierbij aan bijvoorbeeld kogelbiefstuk of kreeft. Maar je
kunt bij die restaurant in Scheveningen natuurlijk ook terecht
voor een lekker broodje of een drankje. Dit kun je doen in het
restaurant, op het gezellige terras of het deel op het strand.
Vooral in de zomer is het heerlijk om van een drankje te
genieten met je blote voeten in het zand. De prijzen variëren
tussen de €5,00 en €30,00.

4. El Bully
El bully is hét restaurant in Scheveningen dat Spanje naar
Nederland brengt. Je kunt hier terecht voor de lekkerste tapas
met een uitzicht op het strand van Scheveningen. Maar ook voor
een geslaagde lunch of gewoon wat lekkers kun je hier altijd
aanschuiven. De combinatie van de verschillende Spaanse
gerechten, de muziek en vooral in de zomer het lekkere warme
weer is het heerlijk genieten! De prijzen variëren tussen de
€8,00 en €25,00.

Het restaurant en terras bij El Bully

5. Mood Beach
Zoek je tijdens je ‘good mood’ een leuk restaurant in
Scheveningen dan moet je zeker eens bij Mood Beach kijken. De
kaart is misschien niet supergroot, maar er zit geheid iets
tussen wat je aanspreek. Wat dacht je bijvoorbeeld van een
lekkere pizza, of truffel risotto. Je kunt van dit eten
genieten in het restaurant zelf, of langs het strand van
Scheveningen. Vooral tijdens de zomer is het heerlijk
vertoeven onder een parasol met een lekkere cocktail. Dit
restaurant in Scheveningen is de perfecte plek voor ontbijt,
lunch, diner en een heerlijke cocktail. De prijzen voor het
eten en drinken liggen tussen de €4,00 en €22,00.

Het gezellige terras bij Mood Beach

6. El Nino
Dit was voor ons het lekkerste en gezelligste restaurants
langs de boulevard van Scheveningen. Als je binnen eet in dit
restaurant vergeet je even dat je in Scheveningen bent, door
de muziek en inrichting voelt het net alsof aan het eten bent
in een strandtentje op een tropisch strand. Dit gevoel gaat
geldt tevens als je buiten op het terras in de zon zit. Het
menu van dit restaurant zeer divers, het gaat van mediterraan
tot Indonesisch. Je hebt genoeg keuze bij dit gezellige
restaurant in Scheveningen, zo hebben ze heerlijke salades,
alcohol (vrije) cocktails en super lekkere tapas.

Mocht je op zondag een bezoek aan dit restaurant in
Scheveningen brengen kun je hier ook terecht voor een heerlijk
‘all you can eat’ ontbijt. Tijdens dit luxe ontbijt heb je de
keuze uit croissants, American pancakes, zalm en nog veel meer
lekkers. Lijkt je dat wat? Je kunt ontbijten tussen 9.00 tot
13:00 en kost €9,95 per persoon en voor kinderen €4,95.

7. IJssalon Capriccio
Als je lekker hebt gegeten bij één van de vele restaurants in
Scheveningen is er bij ons altijd nog ruimte over voor een
toetje. Mocht dat niet (of wel) lukken raden wij aan een ijsje
toe te nemen bij ijssalon Capriccio. Dit is volgens ons de
beste ijssalon op de boulevard in Scheveningen. Ze hebben
heerlijk vers schepijs in veel diverse smaken! Je kunt ervoor
kiezen het onderweg op te eten op een hoorntje of in een
bakje. Maar je kunt ook in gezellige restaurant van deze

ijssalon op Scheveningen eten terecht voor andere lekkernijen
zoals crêpes,coupes en wafels. Wij zijn gegaan voor een ijsje
voor onderweg, je betaalt voor een ijsje €2,- per bol.

Een heerlijk ijsje bij IJssalon Capriccio!
Dus als je zin hebt in zee, strand een lekkere cocktail of
lekker eten raden wij zeker aan om eens wat te gaan eten bij
één van de vele restaurants in Scheveningen. Dit in combinatie
met de winkels, de pier en natuurlijk lekker weer maakt dit
een perfect dagje uit!
Benieuwd naar meer eten en drinken in Nederland? Lees onze
andere blogs!
De beste restaurants in Tilburg
De beste restaurants bij de Loonse en Drunense duinen
De Schrobbelér brouwerij
Typisch Nederlands eten

