BEDRIJFSUITJE - BBQ - BORREL - ACTIVITEITEN - FEESTJE - VERGADEREN - TROUWEN

PRIJSLIJST ARRANGEMENTEN 2019

				

OVER ONS
Op het ruime strand aan het minder drukke gedeelte van de Scheveningen Boulevard.
Unieke plek op het strand, centraal gelegen tussen haven en pier.

01-01-2019

We zouden het heel leuk vinden jullie te mogen ontvangen.
Rick en Guus zorgen met een topteam dat het bij ons genieten.
Het terras en paviljoen hebben een warme en ongedwongen sfeer.
Pure, stoere en natuurlijke materialen maken de strandbeleving compleet.
Grote banken, veel kussens, lounge hoeken en vuurhaarden.

WAAROM MET NAAR BEACHCLUB COPACABANA?
- Wij zijn een goede partner om er met u samen een onvergetelijke dag van te maken!
- Wij zorgen voor een informele, gastvrije en feestelijke sfeer
- Goed bereikbaar met auto en openbaar vervoer
- Aan het leukste stukje boulevard buiten het drukke Scheveningen
- Goede voorzieningen bij minder weer
- De lekkerste BBQ van het strand met zeer goede service
- Op het ruime sportstrand bij uniek Oud-scheveningen
- Gezellig voor elke groepsgrootte, van 10 tot 750 personen

ACTIVITEITEN EN WORKSHOPS
We verzorgen leuke workshops en strandactiviteiten.
Shake je eigen cocktailparty, powervliegeren, beachgames en nog veel meer

MOOI MINDER WEER
Tuurlijk schijnt voor jullie gasten op hun dag de zon uitbundig.
Maar toch reserveren we binnen en buiten een privé plek.
Buiten je eigen strandterras en/of grote overdekte luifel.
Binnen in paviljoen met uitzicht op zee en sfeervolle vuurhaarden.
Pas vanaf groepen van 250 personen en bij minder weer plaatsen een profi-tent aan t paviljoen.
Kosten profi-tent in overleg en afhankelijk van formaat.

ETEN EN DRINKEN
Uitgebreide gezellige BBQ, foodmarket of walking diner.
We verwennen jullie met onze creatieve keukenbrigade en goede service
Drankjes turven of met drankarrangement.
Mooie wijnen, speciaal bieren van tap, cocktails, homemade sappen en meer!
We hebben de lekkerste fingerfood en hapjesbuffetten

Guus, Rick en het Copateam

BBQ COCKTAILS ETEN FEESTEN DRINKEN GENIETEN
STRANDWEG 12 SCHEVENINGEN 070 354 55 45 of 06 81230843 INFO@BEACHCLUB-COPACABANA.NL

BARBEQUE vanaf 20 personen 		
Onbeperkt genieten van de houtskool bbq. We houden rekening met vegetariërs, halal en alle allergieën.
Onze bbqmaster grillt voor de gasten. Combinatie’s tussen bbq’s en eigen ideeën horen wij graag.

BBQ COPA			

euro 23,50 ex btw 21,55

Vis

euro 28,50 ex btw 26,10

Vis

Zalmfilet pakketje met kruiden

Zalmfilet pakketje met kruiden
Gamba’s met limoenkruiden

Vlees

Vlees

Scharrelkip saté gemarineerd
Malse 100% rund hamburger
Steak van Black Agnus rund

Scharrelkip saté gemarineerd
Malse 100% rund hamburger
Steak van Black Agnus rund
Pittig merguez worstje

Vega

Courgette gegrild en grano kaas v
Heerlijke vegaburger v (voor de vegetariër)

Vega

Salades

Pasta met groente ratatouille en pesto v
Jonge bladsalade met zaden en frambozendressing v
Koolsalade met mango en walnoten v

Brood friet sauzen

Vers afgebakken landbrood en verse friet
Pindasaus, salsasaus, aioli en mayonaise

Courgette gegrild en grano kaas v
Knolselderij ‘steak’ met casavachips v
Heerlijke vegaburger v (voor de vegetariër)

Salades

Pasta met groente ratatouille en pesto v
Jonge bladsalade met zaden en frambozendressing v
Koolsalade met mango en walnoten v

Brood friet sauzen

KIDS 0-4 jaar gratis, 5-12 jaar

euro 13,50

BBQ COPA DE LUXE

euro 39,50 ex btw 36,20

ex btw 12,40

Vis

Coquille in schelp met truffelolie
Verse tonijnsteak met sesam
Gamba’s met limoenkruiden

Vlees

Lamskotelleten met rozemarijn
Brochette van ossenhaas
Kipfilet tante Door met smokeybbq marinade

Vega

Courgette gegrild en grano kaas v
Pakketje zoete aardappel en groene asperge v
Groenteburger v

Salades

Gegrilde cherry tomaatjes met mozzarella en basilicum v
Pasta met groente ratatouille en pesto v
Jonge bladsalade met zaden en frambozendressing v

Brood friet sauzen

Vers afgebakken landbrood en verse friet
Zachte pepersaus, salsasaus, aioli en mayonaise

Toetjesbuffet

BBQ COPA EXTRA

		
euro 10,50
ex btw 9,60
Gepresenteerd met vuurfonteintjes
Vers gesneden tropisch seizoen fruit
Pyramide van roomsoesjes overgoten met chocolade
Heerlijke italiaanse ijstaarten
Amandelkoekjes
Choco vanille muffins
Verse slagroom

Vers afgebakken landbrood en verse friet
Pindasaus, salsasaus, aioli en mayonaise

BBQ BIOLOGISCH

euro 32,50 ex btw 29,80

Vis duurzaam gevangen

Spiesjes met garnalen en knoflook
Zalmfilet met limoenkruiden

Vlees

Kipfilet tante Door met smokeybbq marinade
Gekruide runderhamburger
Bavette steak van graangevoerd rund

Vega

Courgette gegrild en grano kaas v
Groenteburger v

Salades

Pasta met vergeten groenten salade v
Gegrilde cherry tomaatjes met mozzarella en basilicum v
Jonge bladsalade met zaden en frambozendressing v

Brood friet sauzen

Vers afgebakken landbrood en verse friet
Pindasaus, salsasaus, aioli en mayonaise

Schep handijsje
euro 2,70
ex btw 2,50
Uit onze ijskar scheppen we lekker bolletje ijs op hoorntje
Ola ijsjes 		
euro 1,50
ex btw 1,40
Cornetto, raket en magnum worden met rieten manden uitgedeeld
Grote taart 		
euro 2,70
Feestelijke en lekkere taart met thema of logo

ex btw 2,50

BARBEQUE ALL-INN BESTSELLERS
ALL-INN BBQ 10-20 pers.
BBQ-DRANK-IJSJE
euro 40.18.00 uur
18.30 uur
19.30 uur
21.00 uur

ex btw 37.50

8 consumptie munten 		 11.20
BBQ Grill Yourself		 26.Schep handijsje uit ijskar
2.70
Borrelen met zomerse muziek
Einde....?
Tijden zijn natuurlijk aan te passen

		

ALL-INN BBQ vanaf 20 pers.
BBQ-DRANK-IJSJE
euro 44.17.00 uur
18.30 uur
19.30 uur
20.00 uur

ex btw 40.-

Drankuitkoop 3 uur beperkt assortiment. 17.80
BBQ Copa 			
23.50
Schep handijsje uit ijskar 			
2.70
Borrelen met zomerse muziek
Einde....?
Elk extra uur euro 6,20 ex btw 5,50

BARBEQUE 10-20 pers 		
Onbeperkt genieten en de gasten zelf grillen op hun eigen robuuste BBQ van een olievat.
We zetten alles klaar en helpen tuurlijk de gasten goed op weg en houden rekening met vegetariërs, halal en alle allergieën.

GRILL YOURSELF BBQ

euro 26,- ex btw 23,85

Heerlijk genieten met je eigen robuuste BBQ.
– Aan lange tafels of in de loungebanken
– Bij goed weer je eigen stuk op het strandterras.
– Bij minder weer onder de overkapping.
– Bij slecht weer in paviljoen, indien geen grote partij exclusief boekt.

Vis

Zalmfilet pakketje met kruiden

Vlees

Scharrelkip saté gemarineerd
Malse 100% rund hamburger
Steak van Black Agnus rund

Vega

Courgette gegrild en grano kaas v
Heerlijke vegaburger v (voor de vegetariër)

Salades

Pasta met groente ratatouille en pesto v
Jonge bladsalade met noten, mango en frambozendressing v

Brood friet sauzen

Vers afgebakken landbrood en verse friet
Pindasaus, salsasaus, aioli en mayonaise

DRANK

				

Drankuitkoop		 euro 17,80
beperkt assortiment 3 uur

				
ex btw 15,90

Drankuitkoop 		
euro 24,50
uitgebreid assortiment 3 uur

ex btw 21,90

Vanaf 40 pers., in combinatie met eten of bbq vanaf 20 pers.
Elk extra uur euro 6,20 ex btw 5,50

Vanaf 40 pers., in combinatie met eten of bbq vanaf 20 pers.
Elk extra uur euro 8,40 ex btw 7,50

Onbeperkt voor een vast bedrag.
Bier: Heineken van de tap, Radler, 0% bieren.
Witte wijnen: Chardonnay, Sauvignon en Pinot Grigio.
Rode wijnen: Merlot en Tempranillo. Rosé wijn: Grenache.
Frisdranken, verse jus en alle warme dranken.

Onbeperkt voor vast bedrag.
Beperkt assortiment aangevuld met:
Rum, wodka, gin, malibu, safari en blended whisky.
Alle likeuren, prosseco, Aperol Spritz en Hugo Spritz

Leuke optie: uitbreiding drankuitkoop met 3 tapspeciaal bieren!
Meerprijs voor 3 uur euro 7.50 ex btw 6,70

euro 1,40
ex btw 1,25
Bepaal zelf hoeveel munten je wil en deel ze uit aan uw gasten.
Munten op? Gasten kunnen verder zelf hun drankje afrekenen.
Munten die over zijn mogen weer terug ingeleverd worden.

Drank Turven

				
U kunt zelf kiezen om alleen bijv. beperkt ass. te schenken.
Prijzen op nacalculatie zoals vermeld op onze kaart.
Kan ook in combinatie met drank uitkoop.
Bijvoorbeeld 18 tot 21 uur uitkoop, alles ervoor en erna turven.

Consumptiemunten

2 munten voor tapbier Heineken, 0% bieren, frisdrank, verse
jus, alle warme dranken
3 munten voor wijn, bubbels, speciaal bieren
4 munten voor mixjes, longnecks

Welkomstdrankjes

Leuk als welkom of als proostmoment. Gasten krijgen keuze uit met of zonder alcohol
Tropische cocktail. 					
euro 4,50 ex btw 3,70
Spritz cocktail met bubbels. Prosseco met fruit en likeur
euro 5,50 ex btw 4,55
Feestelijke bubbels in flute glas . Prosseco of Cava		
euro 4,ex btw 3,30

BORREL - COCKTAIL 				
Borrelarrangement

euro 17,90

ex btw 16.-

Borrelarrangement Extra

euro 23,50 ex btw 21,-

Vanaf 20 pers. Extra uur euro 6,60 ex btw 5,90

Vanaf 20 pers. Extra uur euro 7,50 ex btw 6,70

2 uur onbeperkt drankjes:

Ontvangst met feestelijke bubbelcocktail

Bier: Heineken van de tap, Radler, 0% bieren.
Witte wijnen: Chardonnay, Sauvignon en Pinot Grigio.
Rode wijnen: Merlot en Tempranillo. Rosé wijn: Grenache.
Frisdranken, verse jus en alle warme dranken.
Jenever en Vieux.
Zoutjes op tafel:
Op tafel nootjes en hartige zoutjes
Rondje warme hapjes:
Kaastengels - Oma Bobs rundvleesbitterballen - groenteloempia
- crispy chicken - crispy garnalen
Rondje koude hapjes:
Spaanse ham - dun gesneden worst - gemengde nootjes boerenkaas - oude brokkelkaas - gemengde olijven - mosterd

Shake your own cocktail

euro 21,50 ex btw 17,75

Leer je eigen favoriete cocktail maken!
Introductie over ontstaan van de cocktail en uitleg over diverse
technieken. Lekker zelf aan de slag en dan genieten van je
eigen cocktail. vanaf 15 personen. 10-15 personen 25,50 p.p.
Ook leuk als cocktailbar tijdens je feest of bedrijfsuitje.
Gasten kunnen cocktail bestellen of zelf maken.
Geef zelf maximaal aantal cocktails aan.
Prijs per cocktail euro 9,50 ex btw 7,80. Minimaal 40 cocktails.

2 uur onbeperkt drankjes:

Bier: Heineken van de tap, Radler, 0% bieren.
Witte wijnen: Chardonnay, Sauvignon en Pinot Grigio.
Rode wijnen: Merlot en Tempranillo. Rosé wijn: Grenache.
Frisdranken, verse jus en alle warme dranken.
Jenever en Vieux.
Zoutjes op tafel:
Op tafel nootjes en hartige zoutjes
Rondje tapas hapjes:
Gerookte zalm - calamarisringen - vega minikrokketten albóndigas in tomatensaus - gemarineerde garnaaltjes
Rondje warme hapjes:

Kaastengels - Oma Bobs rundvleesbitterballen - groenteloempia
- crispy chicken - crispy garnalen

Rondje koude hapjes:
Spaanse ham - dun gesneden worst - gemengde nootjes boerenkaas - oude brokkelkaas - gemengde olijven - mosterd
Leuke optie Speciaalbieren:
uitbreiding Borrelarrangement met 3 tapspeciaal bieren!
Meerprijs voor 2 uur euro 6.- ex btw 5.-

ONTBIJT - LUNCH - BRUNCH 					
Ontbijt voor kleinere groepen

euro 11,50 ex btw 10,55

Ontbijt buffet vanaf 25 pers

euro 15,50 ex btw 14,20

1 drankje naar keuze

Onbeperkt genieten inclusief drankjes voor 2 uur.

Eitje gebakken zoals je ‘t liefst wilt
Stolwijker kaas, kipfilet, makreelsalade
Zoet broodbeleg en roomboter

Croissants, rustiek mais- en bruinboeren brood
Scrambled eggs, gekookt ei, gebakken bacon
Gerookte zalm, beenham, kipfilet en Stolwijker kaas
Huisgemaakte eiersalade en tonijnsalade

Croissant en rustiek landbrood
Kleine choco muffin

Warme dranken, melk, verse jus en smoothie’s.

Lunch Copacabana vanaf 10 pers

euro 15,50 ex btw 14,20

Onbeperkt genieten inclusief drankjes van gezonde lunch 1 uur
Onze koks maken de broodjes klaar en serveren het op grote
houten planken.
Broodjes
Mozzarella pesto broodje: v
Rustiek brood, buffelmozzarella, basilicum, pijnboompitten
Kip Sandwich:
Maisbrood met gegrilde malse kip, mango, kerriemayo, bladsla
Gegrilde groenten broodje: v
Landbrood, geroosterde groenten, hummus, zaden
Drankjes
Warme dranken, melk, verse jus en smoothie’s.
Soep en kroketjes
Homemade pompoen cocos soep v
Kleine rundvleeskroketjes en rucolakaaskroketjes v
Zoet en fruit
Kleine choco vanille muffins en schaal met los fruit

Leuke extra optie’s
Glaasje feestelijke bubbels
Amerikaanse pannekoekjes
Lekkere taart met thema, logo of tekst

euro 4,- ex btw 3,30
euro 3,- ex btw 2,75
euro 2,70 ex btw 2,50

Kids 0-4 jaar gratis, 5-12 jaar

euro 10,- ex btw 9,20

Kleine muffins, zoetigheid en roomboter
Frisse rauwkost en komkommer-tomaat salade
Boeren biologische yoghurt, noten en cruesli
Schaal met verschillende soorten los fruit

Lunch buffet vanaf 25 pers

euro 23,50 ex btw 21,55

Onbeperkt genieten inclusief drankjes 2 uur.
Homemade pompoen cocos soep
Kleine gegrilde bbq burgertjes (ook vega) met toppings
Pasta salade met gegrilde groente en pestodressing
Frisse komkommer-tomaat salade
Jonge bladsalade met noten, mango en frambozendressing
Warme dranken, melk, verse jus en smoothie’s
Scrambled eggs, gekookt ei en gebakken bacon
Rundvleeskroketjes en rucolakaaskroketjes
Rustiek mais- en bruinboeren brood en croissants
Gerookte zalm, beenham, kipfilet en Stolwijker kaas
Huisgemaakte eiersalade en tonijnsalade
Zoet broodbeleg en roomboter
Choco vanille muffins en amandelkoekjes
Boeren biologische yoghurt, noten en cruesli
Vers gesneden tropisch fruit

WALKING DINER - KEUZEMENU
Walking Diner

vanaf

euro 42,50 ex btw 39,-

Gerechtjes uit de keuken en live van de BBQ.
We houden rekening met vegetariërs, halal en alle allergieën.
Heerlijke grechtjes staand, aan hoge of lage tafel uit de hand
eten en vormt een compleet diner.
Graag stellen we samen met u een menu samen.
Vanaf 40 personen. Hier een voorbeeld voor 42,50.
Koude voorgerechten
Geschroeide tonijn met wasabi-soja-sesamsaus
Crostini carpaccio, pijnboompitten, grano, truffel
Hollandse garnalen avocado-tomaten-concassé
Warme voorgerechten
Tante door kipfilet van bbq, mango, quino, zaden
Caribische lichte vissoep
Hoofdgerecht
Black Agnus Steak, gamba, tagiatelle en ratatouille
Nagerecht
Rood fruit met amaretto Sabayon

2-Gangen-keuzemenu

euro 26,50

ex btw 24,30

Vanaf 15 personen.
Maak je keuze uit onze uitgebreide menukaart en heerlijke
seizoenspecials.
Kies een voorgerecht en hoofdgerecht.

3-Gangen-keuzemenu

euro 29,50

ex btw 27,-

Vanaf 15 personen.
Maak je keuze uit onze uitgebreide menukaart en heerlijke
seizoenspecials.
Kies een voorgerecht en hoofdgerecht.
Granddessert gepresenteerd met vuurfonteintjes.
Leuke optie
Feestelijke welkom-cocktail-bubbels
euro 5,50
Heerlijke taart met thema, logo of tekst euro 2,70
Schep handijsje op krokant hoorntje
euro 2,70

ex btw 5,55
ex btw 2,50
ex btw 2,50

HAPJES 				
RONDJE HAPJES
Warme hapjes

2 stuks p.p.		

euro 1,20 ex btw 1,10
Oma Bobs bitterballen, oude kaas tengel v, chicken bites, crispy
garnalen, groenteloempia v

Tapas hapjes

euro 2,- ex btw 1,80
Gerookte zalm, calamarisringen, geitenkaaskroketjes v,
albóndigas van rundergehakt, garnaaltjes gemarineerd

Koude hapjes

euro 1,20 ex btw 1,10
Spaanse ham, oude brokkelkaas, dun gesneden italiaans worst,
gemengde olijven, stolwijker boerenkaas

Minikroketten

v
euro 2,- ex btw 1,80
Bospaddestoelen kroket, groente kroket, geitenkaaskroket

Groente snacks v

euro 1,20 ex btw 1,10
Diverse rauwe groenten, hummus, tortillachips, salsadip

ONTVANGST DRANKJE MET IETS LEKKERS
Drankje met Taart
euro 5,90 ex btw 5,40

Drankje naar keuze:
Warme drank, fris, wijn, heineken tapbier, radler, verse sap
NY style cheesecake, appeltaart of chocoframbozentaart

Drankje met Muffin

euro 4,ex btw 3,65
Drankje naar keuze:
Warme drank, fris, wijn, heineken tapbier, radler, verse sap
Klein choco vanille muffin

LUXE HAPJES
Hapjes aan spiesje

Minimaal 80 stuks
Zalmfilet limoen spiesje
Scharrelkip spiesje smokeybbq
Gemarineerde garnalen
Serranoham met fruit rolletje
Wrapje met carpaccio en truffelmayo
Cherrytomaat met mozzarella
Courgetterolletje met geitenkaas

Staan in schaaltjes op tafel

euro 0,60

Olijven

euro 1,50
Twee soorten gemarineerde olijven in schaaltjes

Vers brood

euro 1,50

Plank met brood, aioli en hummus

ex btw 0,55
ex btw 1,40
ex btw 1,45

Tapasschotel

euro 3,ex btw 2,75
Focacciabrood, hummus v, geitenkaas met mangochutney v,
serranoham, calamarisringen, crispy garnalen, paddestoelkroketje v, runder albóndigas.

Tapasschotel vis

		
euro 3,50 ex btw 3,20
Focacciabrood, garnaaltjes, gerookte zalm, makreelsalade,
dichtgeschroeide tonijn, calamaris

Tapasschotel vega

euro 3,ex btw 2,75
Paddestoelkroketjes, buffelmozzarella met tomaat, geitenkaas
met mangochutney, hummus, gegrilde groente, brood

OOK LEUKE HAPJES….
Oesterman min. 80 stuks

euro 3,10 ex btw 2,85
Prijs afhankelijk van seizoen en soort oesters.
Oesterman loopt tussen uw gasten en opent ze live.

Puntzak friet

euro 2,90

Met mayonaise of ketchup

ex btw 2,65

Haring
euro 2,50 ex btw 2,30

euro 2,20 ex btw 2,Lekker zo uit het handje happen of in stukjes op bordje
Tuurlijk met uitje erbij, prijs afhankelijk van seizoen

Zoete lekkernijen

euro 2,00 ex btw 1,85
Rondje kleine stukjes zoete lekkernijen. 1 stuks p.p.
Vanille muffin, cheesecake, amandelkoekjes, chocotaart

Grote feestelijke taart

Sashimi en sushi

euro 2,- ex btw 1,90
Minimaal 100 stuks.
Superverse Japanse verwennerij. Luxe sushi in de variaties
Soft Shell, uramaki, maki, nigiri, Flamed Salmon, sashimi.
Feestelijk gepresenteerd

HAPJES BUFFET
BBQ hapjes buffet

HAPJES OP TAFEL
Noten en zoutjes

euro 9,90 ex btw 9,10

Kok grilt voor jullie op houtskool barbecue.
Vanaf 40 personen.
2 grote gamba’s met limoen en zeezout.
2 scharrel kipspiesje gemarineerd en pindasaus.
Vers afgebakken brood en ailoli.
Pastasalade met gegrilde groenten en pesto.
Hapjes buffet is geen complete maaltijd
Of met andere lekkere dingen bijvoorbeeld:
- 2 zalmspiesjes, 1 hamburgerthje, 1 kipspiesje
- 1 merguez worstje, 1 gamba, 2 kipspies

euro 2,70 ex btw 2,50
We maken lekkere en mooie taart met thema of logo.
Wordt gepresenteerd met vuurfontijntjes
Jullie snijden feestelijk aan, wij doen de rest.
Kunnen ook mooie muffins maken met logo of tekst.

Schep handijsje

euro 2,70 ex btw 2,50
Uit onze ijskar scheppen we bolletje ijs op hoorntje

Tapas hapjes buffet

euro 12,50 ex btw 11,90

De lekkerste kleine mediterrane hapjes.
Vanaf 40 personen.
Gazpacho andulusia
Gerookte zalm met mozzarella
Courgetterolletjes met geitenkaas
Serranohampakketje
Albóndigas van rundergehakt
Spaanse burgertjers met zongedroogde tomaat
Zalmfilet spiesjes met limoen
Focacciabrood met hummus, aioli en makreelsalade
Tortilla omelet met groente

VERGADEREN AAN ZEE...

		

				

Maak van je vergadering, presentatie of congres een bijzondere ervaring op een unieke locatie.
Mooi weer lekker buiten met misschien wel de voetjes in het zand.
Bij minder weer in ons paviljoen of onder de luifel.
Wij zorgen voor lekker eten en drinken en kunnen daarbij nog leuke activiteiten organisereren.
Goed bereikbaar met auto en openbaar vervoer.
Inclusief, free wifi, twee flipovers, twee grote 50 inch tv’s, beamer en scherm.
.
Hier voorbeelden om een idee te geven van de mogelijkheden. 			

Arrangement 3 uur .

euro 25,-

Arrangement 5 uur

euro 50,-

ex btw 23,-

3 uur gebruik paviljoen/terras.
Onbeperkt koffie, thee, fris, verse sappen, water
Iets lekkers: Cheesecake of appeltaart
ex btw 42,-

5 uur gebruik paviljoen/terras
Onbeperkt koffie, thee, fris, verse sappen en water
Uitgebreid ontbijt of lunch
1 uur borrelen met bier, wijn, fris, sappen koffie en thee
Rondje tapashapjes
Volleybalveld en knotzhockey

Arrangement 8 uur

euro 75,-

ex btw 62,-

8 uur gebruik paviljoen/terras
Iets lekkers: Cheesecake of appeltaart
Onbeperkt koffie, thee, fris, verse sappen en water
Uitgebreide lunch
Volleybalveld en knotzhockey
2 uur borrelen met bier, wijn, fris, sappen, koffie en thee
BBQ Copa. Kok grillt voor jullie. Onbeperkt genieten
Arrangementen inclusief:
free wifi, flipover, twee grote 50 inch tv’s, beamer en scherm

MOOI WEER MINDER WEER & CAPACITEIT...
Tuurlijk schijnt op jullie dag de zon uitbundig. :-)
Maar toch reserveren we zowel binnen als buiten een privé plek voor jullie.
Buiten je eigen strandterras en grote overdekte luifel met loungeplekken, sta- en zittafels.
Binnen in paviljoen met uitzicht op zee, schuifdeuren open en sfeervolle haarden.
Capaciteit bij mooi weer tot 750 personen, bij minder weer tot 250 personen.
Meer dan 250 personen dan plaatsen we in overleg een profi-tent op terras, kosten tent vanaf 1.200,-.

OMZETGARANTIE & BETALINGSVOORWAARDEN 		
Paviljoen binnen gedeelte gereserveerd met een stuk van terras géén omzetgarantie of zaalhuur.
Paviljoen binnen exclusief gereserveerd met een stuk van terras, omzetgarantie euro 4.000,-.
We vragen geen aanbetaling. Betalingstermijn binnen 14 dagen na feestdatum aub.

GRAAG MAKEN WIJ EEN OFFERTE OP MAAT...
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