EVENEMENT LOCATIE - BBQ - FEESTEN - STRAND RESTAURANT - STRANDUITJES

PRIJSLIJST ARRANGEMENTEN			
OVER BEACHCLUB COPACABANA
Aan het minder drukke gedeelte van de Scheveningen Boulevard.
Unieke plek op het strand, centraal gelegen tussen haven en pier.
Rick en Guus zorgen met een topteam al 15 jaar dat het hier genieten is.
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.

IETS TE VIEREN?
> Bedrijfsuitje, strandfeest, bruiloft, borrel of gewoon zomaar!
> Gezellig met informele sfeer een complete all-inn topdag
> Goed bereikbaar met auto en openbaar vervoer
> Aan het leukste stukje boulevard buiten het drukke Scheveningen
> Goede voorzieningen bij minder weer
> De lekkerste BBQ en de beste activiteiten
> Op het ruime strand bij uniek Oud-scheveningen
> Gezellig voor elke groepsgrootte, van 10 tot 750 personen

MOOI MINDER WEER
Tuurlijk schijnt op jullie dag de zon uitbundig.
Maar toch reserveren we binnen en buiten een privé plek voor jullie.
Buiten je eigen strandterras en grote overdekte luifel.
Binnen in paviljoen met uitzicht op zee en sfeervolle vuurhaarden.
Bij minder weer plaatsen vanaf 250 personen een profi-tent aan t paviljoen.

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

ETEN EN DRINKEN

Uitgebreide gezellige BBQ, foodmarket of walking diner.
Laat je verwennen door onze creatieve en ervaren keukenbrigade.
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

STRAND BBQ

		

ONBEPERKT GENIETEN VAN DE HOUTSKOOL BBQ
20 - 750 PERS.: ONZE KOKS GRILLEN

10 - 20 PERS.: GASTEN ZELF GRILLEN

GLUTENVRIJ, LACTOSEVRIJ, ALLERGIE, VEGAN, HALAL ETC.? WE ZORGEN VOOR ALLE DIEETWENSEN!

BBQ COPA

		

ex btw 21.55

23.50

VIS

ex btw 26,10

28.50

ex btw +7.10

+7.50

VIS

Zalmfilet pakketje

Zalmfilet pakketje
Gamba’s met knoflook

VLEES

VLEES

Gemarineerde kipsaté
Runder hamburger
Steak met cajun kruiden

Gemarineerde kipsaté
Runder hamburger
Steak met cajun kruiden
Merquez worstje

VEGA & GROENTEN

Vegaburger v
Courgette Aubergine Puntpaprika v

VEGA & GROENTEN

Vegaburger v
Gekruide knolsederij steak v
Courgette Aubergine Puntpaprika v

SALADES

Pasta pesto, tomaatjes, noten en rucola v
Bladsalade met zaden en frisse dressing v
Koolsalade met mango en noten v

SALADES

Pasta pesto, tomaatjes, noten en rucola v
Bladsalade met zaden en frisse dressing v
Koolsalade met mango en noten v

BROOD FRIET SAUZEN

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

BBQ COPA DE LUXE

BBQ COPA EXTRA

BROOD FRIET SAUZEN

ex btw 36.20

39.50

VIS

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

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

BBQ BIOLOGISCH

Alle bbq arrangementen kunnnen ook biologisch en
duurzaam voor een meerprijs.

VLEES

Lamskotelleten met rozemarijn
Brochette van ossenhaas
Smokey honey Kipfilet

VEGA & GROENTEN

Vegaburger v
Gekruide knolsederij steak v
Courgette Aubergine Puntpaprika v

SALADES

Pasta pesto, tomaatjes, noten rucola v
Bladsalade met zaden en frisse dressing v
Koolsalade met mango en noten v

BROOD FRIET SAUZEN

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

TOETJESBUFFET

ex btw 9.60

Vers gesneden tropisch seizoen fruit
Grote stukken meloen
Roomsoesjes overgoten met chocolade
Italiaanse ijstaarten
Waterijsjes
Amandelkoekjes
Choco vanille muffins
Verse slagroom

KIDS
10.50

0-4 jaar gratis, 5-12 jaar

ex btw 12,40

BEACH DESSERT		

ex btw 5.20

SCHEP HANDIJSJE

ex btw 2.50

GROTE TAART			

ex btw 2.50

13.50

5.50

Blondie bosbes, blonde brownie van witte chocolade
Vanille bavarois met caramelsaus
Choco vanille muffin
Uit de ijskar bolletje ijs op hoorntje met dippings
Feestelijke en lekkere taart met thema of logo

2.70
2.70

DRANK

				

DRANKUITKOOP

				

17.80

ex btw 15.90

BEPERKT ASSORTIMENT 3 uur

ex btw 21.90

24.50

UITGEBREID ASSORTIMENT 3 uur

Vanaf 40 pers., in combinatie met eten of bbq vanaf 20 pers.

VERLENGING PER UUR		

DRANKUITKOOP

6.20

ex btw 5.50

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

Vanaf 40 pers., in combinatie met eten of bbq vanaf 20 pers.

VERLENGING PER UUR		

ex btw 7.50

8.40

Onbeperkt voor een 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 soorten tap speciaal seizoen bieren. Meerprijs voor 3 uur

ex btw 6.70

7.50

DRANK TURVEN

ex btw 1.25

1.40

				
U kunt zelf kiezen om een beperkt assortiment of uitgebreid
assortiment te bieden aan uw gasten.
Prijzen op nacalculatie zoals vermeld op onze kaart.
Kan ook in combinatie met drank uitkoop.
Bijvoorbeeld 19 tot 22 uur uitkoop, alles ervoor en erna turven.

WELKOM OF PROOST COCKTAIL

Leuk als welkomstdrankje of als proostmoment.
Gasten krijgen keuze uit met of zonder alcohol
Tropische cocktail. 		
ex btw 3.70
Spritz cocktail met bubbels.
ex btw 3.70
Feestelijke bubbels in flute glas .
ex btw 3.30

BORREL

4.50
4.50
4.00

Bepaal zelf aantal munten en deel ze uit aan uw gasten.
Munten op? Gasten kunnen verder zelf hun drankje afrekenen.
2 munten: Tapbier Heineken, 0% bieren, frisdrank, verse jus,
warme dranken
3 munten: Wijnen, bubbels, speciaal bieren
4 munten: Mixjes, longnecks en 6 munten: Cocktails

1 DRANKJE 1 MUNT

ex btw 3.00

BORREL EXTRA

ex btw 21.-

3.30

Leuke optie voor een combi zoals BBQ met 3 drankjes!
Minimaal 20 drankjes en een beperkt assortiment:
Heineken bier, 0% bier, wijnen, frisdrank, jus, warme dranken

				

STRAND BORREL

ex btw 16.00

17.90

Twee uur onbeperkt borrelarrangement vanaf 20 personen.

VERLENGING PER UUR		

CONSUMPTIEMUNTEN

ex btw 5.90

6.60

23.50

Twee uur onbeperkt borrelarrangement vanaf 20 personen.

VERLENGING PER UUR		

ex btw 6.70

7.50

ONBEPERKT DRANKJES

WELKOMST BUBBEL COCKTAIL EN ONBEPERKT DRANKJES

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, warme dranken.

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, warme dranken.

HAPJES

HAPJES

Zoutjes
Op tafel hartige zoutjes
Rondje warm bittergarnituur
Kaastengels - Oma Bobs rundvleesbitterballen groenteloempia - crispy chicken - crispy garnalen
Planken met koude hapjes
Spaanse ham - dun gesneden worst - gemengde nootjes boerenkaas - oude brokkelkaas - gemengde olijven - mosterd

LEUKE OPTIES

Zoutjes en groenten potje
Op tafel hartige zoutjes en groente potjes met dip
Rustiek brood smeersels
Brood met baba ganoesch, ailoli en hummus
Rondje warm bittergarnituur
Kaastengels - Oma Bobs rundvleesbitterballen groenteloempia - crispy chicken - crispy garnalen
Planken met koude hapjes
Spaanse ham - dun gesneden worst - gemengde nootjes boerenkaas - oude brokkelkaas - gemengde olijven - mosterd

Grote taart met thema, tekst of logo feestelijk gepresenteerd. Jullie aansnijden wij doen de rest 		
Uitbreiding drankuitkoop met 3 soorten tap speciaal seizoen bieren. Meerprijs voor 2 uur
		

ex btw 2.50
ex btw 4.10

2.70
5.00

ONTBIJT LUNCH BRUNCH
GLUTENVRIJ, LACTOSEVRIJ, NOTENALLERGIE, VEGAN, HALAL ...? WE ZORGEN TUURLIJK VOOR ALLE DIEETWENSEN!

ONTBIJT

ex btw 11.80

12.90

Vanaf 10 personen
Warm drankje naar keuze en een vers sapje
American pancake met rood fruit
Scrambled eggs
Croissant en rustiek land brood
Stolwijker boerenkaas - gegrilde kipfilet - makreelsalade
Stukje bananen notenbrood
Zoet broodbeleg en roomboter

LUNCH COPACABANA

ex btw 14.20

15.50

GEZONDE LUNCH OP HOUTEN PLANKEN INCL. DRANKJES
Vanaf 10 personen
Onze koks maken de broodjes al voor jullie klaar.

BROODJES

UITGEBREID BUFFET INCL. DRANKJES

Mozzarella focaccia tosti V
Foccacia brood, buffelmozzarella, tomaat, pesto, pitten
Biologische kipfilet sandwich
Maisbrood, gegrilde biokip, mango, kerriemayo, bladsla
Gegrilde groenten broodje V
Landbrood, geroosterde groenten, baba ganoush, zaden

Homemade dagsoep V

DRANKEN

BRUNCH BUFFET

ex btw 22,50

24.50

Vanaf 40 personen

BBQ burgertjes ook vega met toppings
Pasta pesto, tomaatjes, noten rucola V
Bladsalade met zaden en frisse dressing V
Koolsalade met mango en noten V
Verse smoothie’s en fruit sappen, warme dranken, zuivel
2 uur onbeperkt

Verse smoothie’s en fruit sappen, warme dranken, zuivel
1 uur onbeperkt

SOEP & KROKETJES

Homemade dagsoep V
Kleine rundvleeskroketjes en rucolakaaskroketjes V

ZOET & FRUIT

Scrambled eggs, gekookt ei en gebakken bacon
Rundvleeskroketjes en rucolakaaskroketjes V

Kleine choco vanille muffins en schaal met los fruit

Rustiek landbrood, maisbrood en croissants

Jonge bladsla, tomaatjes, komkommerpickels, dressing

Gerookte zalm, beenham, kipfilet en Stolwijker kaas
Baba ganoush V en tonijnsalade
Zoet broodbeleg en roomboter
Choco vanille muffins en amandelkoekjes
Boeren biologische yoghurt, noten en cruesli
Vers gesneden tropisch fruit

SALADE

STRAND DINER
GLUTENVRIJ, LACTOSEVRIJ, NOTENALLERGIE, VEGAN, HALAL ...? WE ZORGEN VOOR ALLE DIEETWENSEN!

KEUZEMENU ALLES VAN DE KAART
Vanaf 15 personen

TWEE GANGEN KEUZE MENU ex btw 24,30

26.50

Kies wat u wil uit onze menukaart en seizoenspecials.
Salade’s, vis, vlees, vega, buddha bowls en seizoensspecial.
Kies ter plaatse een voorgerecht en hoofdgerecht.

DRIE GANGEN KEUZE MENU

ex btw 27.80

29.50

Kies wat u wil uit onze menukaart en seizoenspecials.
Salade’s, vis, vlees, vega, buddha bowls en seizoensspecial.
Kies ter plaatse een voorgerecht en hoofdgerecht.
Granddessert gepresenteerd met vuurfonteintjes.

BUDGET KEUZEMENU

Vanaf 15 personen.
Kies ter plaatse hoofgerecht uit dit menu

VOORAF

Rustiek brood met aiolie en baba ganoush

HOOFDGERECHTEN

Salade, friet en mayo op tafel
Broodje Hamburger Classic of Veggie
Spies kippendijen sate
Fish & Chips
Buddha Bowl vegan
Bospaddestoelen manchego pakketje
Maaltijd salade met kip of geitenkaas

NAGERECHT

Schepijsje uit de ijskar
Bolletje op een hoorntje met dippings

WALKING DINER

ex btw 39.-

42.50

Vanaf 40 personen
Bereid in de keuken en live van de BBQ.
Een compleet diner met geserveerde kleine gerechtjes waarbij
de gasten vrij zijn om rond te lopen terwijl zij genieten van het
eten en het gezelschap. Staand of zittend aan hoge en lage
tafels.
Graag stellen we samen met u een menu samen.
Hier een voorbeeld voor 42,50.

KOUDE VOORGERECHTEN

Geschroeide tonijn met sojasesamsaus
Crostini truffel carpaccio met zonnebloempitten
Avocado gegrilde knolselderij tomaten concassé

WARME VOORGERECHTEN

Bospaddestoelen pakketje paprika saus
Pastinaak kokos hazelnoot soep

HOOFDGERECHT
ex btw 16.00

17.50

BBQ Bavette met grote gamba, tagiatelle en ratatouille

NAGERECHT

Rood fruit met amaretto Sabayon

FOODMARKET FESTIVAL

ex btw 37.20

39.50

Vanaf 120 personen. 		
Op ons terras en in het paviljoen plaatsen we diverse leuke en
ludieke foodkramen en foodkarren.
Gasten kunnen op gemak overal lekker genieten en proeven
van verschillende keukens.
Eten wordt live a-la-minute bereid.
Meat Smokey BBQ - Fresh Fish Grill - Pasta Italian Corner Fresh Fruit Tropics - Salade Groente Kar Brood Smeesels Kraam - Haring Oester Kar Patat Sauzen Kraam - Schepijs Toppings Kar.

HAPJES 				
RONDJE HAPJES

HAPJES OP TAFEL

2 stuks p.p.		

WARME HAPJES

		
ex btw 1.10 1.20
Oma Bobs bitterballen, oude kaas tengel v, chicken bites,
crispy garnalen, groenteloempia v

PLANK KOUDE HAPJES

ex btw 1,10

1.20

Spaanse ham, oude brokkelkaas, dun gesneden italiaans
worst, gemengde olijven, stolwijker boerenkaas, noten

GROENTE POTJE v

ex btw 1,10

Diverse rauwe groenten met baba ganoush dip

TAPAS HAPJES

ex btw 1,80

Crispy chicken, calamarisringen, tomaat mozzarella v,
bospaddestoelkroketjes v, garnaaltjes gemarineerd

1.20
2.00

80 stuks
ex btw 2.85
Prijs afhankelijk van seizoen en soort oesters.
Oesterman loopt tussen uw gasten en opent ze live.

3.10

PUNTZAK FRIETJES

ex btw 2.65

2.90

HARING

ex btw 2.00

2.20

Met mayonaise

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

			
ex btw 1.40
Twee soorten gemarineerde olijven in schaaltjes

1.50

OLIJVEN

RUSTIEK BROOD SMEERSELS

ex btw 1,40W

PLATEAU VEGA

ex btw 2,75

PLATEAU COPA

ex btw 3.20

Plank met brood, aioli, hummus en baba ganoush

Bospaddenstoel kroketjes - baba ganoesch - groenten potje
geitenkaas met mangochutney - buffelmozzarella tomaat
hummus - foccacia brood

1.50

3.00

3.50

ONTVANGST

DRANKJE MET IETS LEKKERS
DRANKJE MET TAART

ex btw 5.40

5.90

2.70

ex btw 2.50

2.70

ex btw 4.10 4.50
Drankje naar keuze:
Warme drank, frisdrank, wijn, heineken bier, 0% bier, verse sap
Stukje Blonde brownie bosbes of kleine choco vanille muffin

ex btw 9.10

9.90

ex btw 2.50

We maken lekkere en mooie taart met thema, tekst of logo.
Wordt gepresenteerd met vuurfontijntjes
Jullie snijden feestelijk aan, wij doen de rest.
Uit ijskar bolletje ijs op hoorntje met dippings

BBQ HAPJES BUFFET

0.60

Drankje en taart naar keuze:
Warme drank, frisdrank, wijn, heineken bier, 0% bier, verse sap
Cheesecake, appeltaart of choco truffel taart

GROTE FEESTELIJKE TAART
SCHEP HANDIJSJE

ex btw 0.55

Staan in schaaltjes op tafel

Gemarineerde garnaaltjes - gerookte zalm - verse tonijn Spaanse ham - crispy chicken - buffelmozzarella tomaat v paddenstoelkroketjes v - baba ganoesch v - focaccia brood

OOK LEUKE HAPJES….
OESTERMAN min.

NOOTJES EN ZOUTJES			

Vanaf 40 personen.

ONZE GRILLMASTER VERWENT UW GASTEN

Heerlijke verrassing voor uw gasten op de feestavond.
Twee grote gamba’s met knoflook
Twee bio-kip spiesje 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:
1 Zalmspiesje, 1 hamburgertje en 2 kipspiesjes

DRANKJE MET BLONDIE

VERGADEREN AAN ZEE...
MAAK VAN JE MEETING CONGRES EEN BIJZONDERE ERVARING.

MEETING LUNCH BBQ 8 uur ex btw 62.- 75.-

Mooi weer lekker buiten met de voetjes in het zand.
Bij minder weer in ons paviljoen of onder de luifel.
Wij zorgen voor lekker eten en drinken en teambuilding activiteiten.

8 uur gebruik paviljoen/terras
Iets lekkers: Cheesecake of appeltaart
Onbeperkt koffie, thee, fris, verse sappen en water
Lunch Copacabana op houten planken
Volleybalveld en knotzhockey
2 uur borrelen met bier, wijn, fris, sappen, koffie en thee
BBQ Copa. Kok grillt voor jullie.
Onbeperkt genieten

GOED BEREIKBAAR MET AUTO EN OV
We reserveren uw eigen gescheiden prive stuk terras en in paviljoen.
Dit zijn geen afgesloten ruimte’s
Plenaire opstelling, ronde opstelling of in groepen. U bepaalt.
Gratis gebruik: wifi, microfoon, flipovers, twee 50 inch tv’s, beamer

MEETING LUNCH 5 uur

ex btw 23.-

5 uur gebruik paviljoen/terras
Onbeperkt koffie, thee, fris, verse sappen en water
Lunch Copacabana op planken
1 uur borrelen met bier, wijn, fris, sappen koffie en thee
Rondje warme hapjes
Volleybalveld en knotzhockey

25.-

STRAND MEETING 3 uur

ex btw 23.-

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

MEETING OP MAAT
Maken graag programma en offerte op maat

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 		
Géén omzetgarantie of zaalhuur bij paviljoen binnen gedeelte gereserveerd met een stuk van buitenterras.
Paviljoen binnen wel exclusief gereserveerd met een stuk van buitenterras, omzetgarantie euro 4.500,-.
We vragen geen aanbetaling. Betaling kan achteraf op factuur. Betalingstermijn binnen 14 dagen na feestdatum.

GRAAG MAKEN WIJ EEN OFFERTE OP MAAT...

		

STRANDWEG 12 SCHEVENINGEN 070 354 55 45 INFO@BEACHCLUB-COPACABANA.NL

25.-

Iets

