
EVENTLOCATIE - STRANDUITJES - BEACHCLUB - ACTIVITEITEN - RESTAURANT



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.

HEEL LEUK ALS WE JULLIE GROEP MOGEN ONTVANGEN         

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 NAAR BEACHCLUB COPACABANA?
   Unieke locatie op het ruime stuk strand bij Oud-scheveningen
-  Gezellig en geschikt voor elke groepsgrootte, van 10 tot 750 personen
-  Zijn uw partner in ontzorgen voor een top stranduitje
-  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

ACTIVITEITEN EN WORKSHOPS
We verzorgen leuke workshops en strandactiviteiten samen met onze partners. Teambuilding,
hoop lol en voor iedereen toegankelijk. Cocktail shaken, escape the beach, en nog veel meer......

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.  

VOORWAARDEN 
Jullie eigen prive deel van het paviljoen binnen is gereserveerd en een gedeelte van het terras.
Paviljoen binnen liever exclusief gereserveerd met een terras? Dan graag omzetgarantie 5.500,-.
Bij slecht weer is pas nodig vanaf 220 personen eventueel een tent aan t paviljoen voor 1.600.-
Definitieve aantal 10 dagen van te voren. Betaling binnen 14 dagen na feestdatum.

Het Copateam heeft er zin in!

EVENTLOCATIE  STRANDUITJES  ACTIVITEITEN  RESTAURANT 
070 354 55 45   STRANDWEG 12 SCHEVENINGEN   INFO@BEACHCLUB-COPACABANA.NL   WWW.BEACHCLUB-COPACABANA.NL  
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*Sorry, geen drankuitkoop voor studenten, vrijgezelfeestje en sportvereniging. Consumptiemunten is dan een goed alternatief.

ALL-INN  ARRANGEMENT       prijzen zijn incl en excl btw vermeld

STRANDUITJE ACTIEF    62.50 

IETS LEKKERS - DRANK - ACTIVITEIT - 
BORREL - BBQ
Vanaf 20 personen. 

Ontvangst met homemade koek en drankje  5.50

Activiteit samenwerking activiteitenbureau vanaf    15.00

Borrelen met zomerse muziek

2 uur drankjes basic assortiment            17.50

BBQ Copa  24.50

Actief middag all-inn incl btw 70.- 

STRANDDAG ACTIEF        80.-
DRANK - LUNCH - ACTIVITEIT - BORREL - 
BITES - BBQ
Vanaf 20 personen. Duur hele dag.

Drankje bij ontvangst  3.50

Activiteit samenwerking activiteitenbureau vanaf    15.00

Lunch Copacabana incl. drankjes  18.00

Vervolg actief door evenementenbureau

Borrelen met zomerse muziek

2 uur drankjes basic assortiment  17.50

Planken met warme en koude bites  2.60

BBQ Copa  24.50

Actief dag all-inn incl btw 90.-

STRANDBORREL              21.-
DRANK - HAPJES 
Zie pag 5. Vanaf 20 personen. Duur 2 uur.  

Drankjes basic assortiment

Twee ronde hapjes en zoutje op tafel.

Strandborrel incl btw 23.30 

LEUKE OPTIES       meerprijs:
DJ met licht & geluid 5 uur  incl  btw 725.-  600.-
Speciaal tap bieren    4 uur  incl btw   14.40   13.-  
Gin Tonic & Cockails  4 uur  incl btw   19.40   16.-   
Plateu luxe copa hapjes pp      incl btw     3.30     3.- 
BBQ hapjes buffet  pp      incl btw   10.50   11.50
Grote feesttaart met tekst pp      incl btw    2.90     2.70

BBQ COPA INCLUSIEF DRANK  42.- 

BBQ COPA. zie pag 4. 
Onbeperkt vis, vlees, vega-n, salades, friet, brood en sauzen.

DRANKJES. zie pag 5.
Onbeperkt uit basic assortiment *
Vanaf 20 personen

2 UUR   incl btw  46.10    42.00
3 UUR   incl btw  51.70    47.00
4 UUR   incl btw  57.30    52.00

BBQ COPA MET 2 DRANKJES 31.50   

BBQ COPA. zie pag 4. 
Onbeperkt vis, vlees, vega-n, salades, friet, brood en sauzen.

DRANKJES. zie pag 5.
Met consumptiemunten uit basic assortiment

Via evenementbureau vanaf 10 pers. Normaal vanaf 20 pers.

BBQ met 2 drankjes incl btw  34.50     31.50
BBQ met 3 drankjes incl btw  38.40     35.00
BBQ met 4 drankjes   incl btw 42.30     38.50
 

LEUKE OPTIES      meerprijs:
BBQ COPA EXTRA  incl btw    5.40   5.00
SCHEPIJSJES incl btw   2.90   2.70
BORREL HAPJES incl btw   1.40    1.30
WELKOMCOCKTAIL incl btw   4.90    4.00

STRANDFEEST                       32.-
WELKOMCOCKTAIL - DRANK - HAPJES - MUZIEK
Vanaf 40 personen. Duur 4.5 uur.

Zomerse lounge muziek huisinstallatie. 

DJ en dansen kan vanaf 80 pers. 

Cocktailbubbel bij binnenkomst    4.00

Drankjes basic assortiment 4 uur   25.20

Planken met warme en koude bites    2.60

Strandfeest incl btw 38.30

MAKEN GRAAG UW PROGRAMMA OP MAAT
070 354 55 45   INFO@BEACHCLUB-COPACABANA.NL



TOETJESBUFFET              incl btw 11.50   10.60
Vers gesneden tropisch seizoen fruit
Grote stukken meloen
Roomsoesjes overgoten met chocolade
Italiaanse ijstaarten
Waterijsjes
Koekjes
Choco vanille muffins
Verse slagroom

IJSTAART             incl btw 6.55   6.00   
Grote heerlijke ijstaarten gepresenteerd met 
vuurfontijntjes. 

SCHEP HANDIJSJE            incl btw 2.90    2.70
Uit de ijskar bolletje ijs op hoorntje met dippings

GROTE TAART        incl btw 3.20    2.90   
Feestelijke en lekkere taart met thema of logo

BBQ VEGETARISCH incl btw 32.10   29.50  

NO MEAT 
No beef burger met uiencompote ve
Vegetarische braadworst met currykool v
Stokje vegan kipsate met pindasaus ve

VEGGIES
Miso aubergine sesam ve    
Cajun steak van knolselderij ve   
Courgette pecorini citroen v  

SALADES
Pasta pesto, tomaatjes, noten en rucola v
Koolsalade met mango en noten v
BROOD FRIET SAUZEN
Vers afgebakken landbrood en verse friet
Pindasaus, aioli en mayonaise 

BBQ COPA EXTRA incl btw 32.10   29.50  

VIS
Zalmzijde filet kruidencitroen topping
Gamba’s zeezout en peterselieolie 

VLEES
Gemarineerde kipsaté
Runder beachburger 
Malse steak cajun kruiden
Merquez worstje kalkoen

VEGA & GROENTEN
No beef burger ve
Gekruide knolsederij steak ve
Courgette aubergine puntpaprika ve

SALADES
Pasta pesto, tomaatjes, noten en rucola v
Bladsalade met zaden en frisse dressing ve
Koolsalade met mango en noten v
BROOD FRIET SAUZEN
Vers afgebakken landbrood en verse friet
Pindasaus, aioli en mayonaise 

BBQ BIOLOGISCH incl btw +7.60   +7.00   
Meerprijs bbq-arrangement helemaal biologisch en duurzaam

KIDS        0-4 jaar gratis    5-12 jaar incl btw 13.60   12.50

STRAND BBQ          prijzen zijn incl en excl btw vermeld          

BBQ COPA      incl btw 26.70   24.50  

VIS
Zalmzijde filet kruidencitroen topping

VLEES
Gemarineerde kipsaté
Runder beachburger
Malse steak cajun kruiden

VEGA & GROENTEN
No beef burger ve
Courgette aubergine puntpaprika ve

SALADES
Pasta pesto, tomaatjes, noten en rucola v
Bladsalade met zaden en frisse dressing ve
Koolsalade met mango en noten v
BROOD FRIET SAUZEN
Vers afgebakken landbrood en verse friet
Pindasaus, aioli en mayonaise

ONBEPERKT GENIETEN VAN DE HOUTSKOOL GRILL
VANAF 20 TOT 750 PERSONEN.  ONZE KOKS GRILLEN VOOR JULLIE.

VEGAN, GLUTENVRIJ, VEGA, ALLERGIEËN, HALAL? WE ZORGEN VOOR ALLE DIEETWENSEN.



Sorry, geen drankuitkoop voor studenten, vrijgezelfeestje en sportvereniging. Consumptiemunten is dan een goed alternatief.*

WELKOM OF PROOST COCKTAIL   
Leuk als welkomstdrankje of als proostmoment. 
Gasten krijgen keuze uit met of zonder alcohol
Tropische beach cocktail in flute glas                incl btw 4.90       4.00              
Feestelijke bubbels met rood fruit                incl btw 5.50       4.50

SPECIAAL BIEREN VAN DE TAP      incl btw 4.00       3.30
Meerprijs per uur                 
Upgrade basic assortiment met:
4 soorten tap speciaal bieren. 
Affligem Blond, Brand Weizen, Texels Schuimkop en 
Bier van ‘t moment.  
    
LUXE WIJNEN & BUBBELS       incl btw 3.00       2.50
Meerprijs per uur
Upgrade basic assortiment met:
Witte wijn:  Verdejo en Pinot Grigio    
Bubbels:    Prosseco en Cava Rose
Rode wijn: Merlot en Tempranillo

CONSUMPTIEMUNTEN     incl btw 3.90    3.50  
MAAK ARRANGEMENT COMPLEET MET EEN VAST AANTAL DRANKJES 
Bepaal zelf aantal munten en deel ze uit aan uw gasten.
Munten op? Gasten kunnen verder zelf hun drankje bestellen en afrekenen.

1 munt is 1 drankje uit het basic assortiment.
2 munten voor mixjes en speciaal bieren en 3 munten voor Cocktails

DRANK TURVEN    
Prijzen op nacalculatie zoals vermeld op onze menukaart. 
U kunt zelf kiezen om een basic assortiment of een uitgebreider assortiment aan te bieden aan uw gasten.

KAN OOK IN COMBINATIE MET DRANK UITKOOP.
Bijvoorbeeld tijdens de activeiten de drankjes turven of met consumptiemunten,
en dan onbeperkt drank voor vast bedrag bij de borrel, bbq of feest.

STERKE DRANK MIXJES        incl btw 4.00      3.30
Meerprijs per uur                
Upgrade basic assortiment met:
Mixjes met sterke drank van: 
Jenever, vieux, vodka, rum, blended whiskey, malibu, passoa.
Niet puur of shotjes. Niet voor studenten- voetbal - vrijgezeluitjes.

GIN TONIC & COCKTAIL                   incl btw 4.85       4.00
Meerprijs per uur                 
Upgrade basic assortiment met:
Gin Tonic: Bobby’s en Hendrick’s Gin met Fever Tree tonic
Cocktail: Summertime, Mojito en Virgin Beach
Spritzcocktail:  Aperol Spritz en Limoncello Spritz

LEUKE UITBREIDING OPTIES VOOR DRANKUITKOOP

BASIC ASSORTIMENT
Bier: Heineken tap, Radler, 0% bieren
Witte wijn: Chardonnay en Sauvignon
Rode wijn: Merlot   Rosé wijn: Rueda
Verse sappen en frisdranken
Alle warme dranken

DRANKUITKOOP    incl btw 19.40   17.50   

2 UUR VAST BEDRAG BASIC ASSORTIMENT
Onbeperkt drankjes. Vanaf 40 personen.  
In combinatie met eten of bbq vanaf 20 personen.* 

VERLENGING PER UUR                incl btw  5.60     5.00 
 

DRANK                    prijzen zijn incl en excl btw vermeld



*Sorry, geen drankuitkoop voor studenten, vrijgezelfeestje en sportvereniging. Consumptiemunten is dan een goed alternatief.

BORREL           prijzen zijn incl en excl btw vermeld

SPECIAAL BIEREN VAN DE TAP      incl btw 4.00       3.30
Meerprijs per uur                 
Upgrade basic assortiment met:
4 soorten tap speciaal bieren. 
Affligem Blond, Brand Weizen, Texels Schuimkop en 
Bier van ‘t moment.  
    
LUXE WIJNEN & BUBBELS       incl btw 3.00       2.50
Meerprijs per uur
Upgrade basic assortiment met:
Witte wijn:  Verdejo en Pinot Grigio    
Bubbels:    Prosseco en Cava Rose
Rode wijn: Merlot en Tempranillo

WELKOM OF PROOST COCKTAIL   
Leuk als welkomstdrankje of als proostmoment. 
Gasten krijgen keuze uit met of zonder alcohol
Tropische beach cocktail in flute glas       incl btw 4.90     4.00              

Feestelijke bubbels met rood fruit             incl btw 5.50     4.50

DRANK UITBREIDING STRAND BORREL HAPJES UITBREIDING STRAND BORREL
GROTE TAART MET TEKST OF LOGO   incl btw 3.20     2.90
Grote taart met thema, tekst of logo feestelijk gepresenteerd 
met vuurfontijntjes. 
Jullie aansnijden wij doen de rest.

EXTRA RONDE BITTERGARNITUUR    incl btw 1.40      1.30
2 hapjes pp. Warme vega-n, vis en vlees hapje

STRAND BORREL    incl btw 23.30  21.00     

2 UUR VAST BEDRAG HAPJES EN DRANKEN
All-inn borrel. Onbeperkt drankjes. Vanaf 20 personen.*
VERLENGING PER UUR                  incl btw  5.60      5.00

RONDJE HAPJES 
Warm bittergarnituur
Kaastengels - Oma Bobs rundvleesbitterballen - groente samosa 
- crispy chicken - crispy garnalen - sausjes

Zoutjes Hartige zoutjes op tafel

BASIC ASSORTIMENT
Bier: Heineken tap, Radler, 0% bieren
Witte wijn: Chardonnay en Sauvignon
Rode wijn: Merlot   Rosé wijn: Rueda
Verse sappen en frisdranken
Alle warme dranken

Borrel plank koude bites
Venkelsalami - manchego kaas - mango chutney - 
oude brokkel kaas - gegrilde worst - 
nootjesmix - gemengde olijven - mosterd

PUNTZAKJE FRIET         incl btw 3.50      3.20
Zakje verse friet met saus.

PLATEAU COPA MIX   incl btw 3.30      3.00     
Gemarineerde garnaaltjes - gerookte zalm - tonijnsalade - 
venkel salami - crispy chicken - brood - vegan balletjes in
tomatensaus v - paddenstoelkroketjes v - mango hummus v 

RUSTIEK BROOD SMEERSELS          incl btw 1.50       1.40 
Versgebakken landbrood met ailolie en muhammara



ONTBIJT  LUNCH  BRUNCH     prijzen zijn incl en excl btw vermeld

ONTBIJT                          incl btw  18.00  16.50  
Vanaf 10 personen

WARM DRANKJE NAAR KEUZE EN EEN VERSE SMOOTHIE

American pancake met rood fruit
Scrambled eggs
Croissant en rustiek land brood
Stolwijker boerenkaas - gegrilde kipfilet - tonijnsalade 
Brioche suikerbrood
Zoet broodbeleg en roomboter

BRUNCH BUFFET incl btw 31.60  29.00            

Vanaf 40 personen

UITGEBREID BUFFET INCL. DRANKJES
Homemade dagsoep V
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

Smoothie’s en fruit sappen, warme dranken, zuivel
2 uur onbeperkt

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

Rustiek landbrood, maisbrood en croissants

Gerookte zalm, beenham, kipfilet en Stolwijker kaas
Muhammara V en tonijnsalade

Zoet broodbeleg en roomboter
Choco vanille muffins en koekjes

Plantaardige yoghurt, noten en cruesli
Vers gesneden tropisch fruit 

LUNCH COPACABANA    incl btw 19.60  18.00
GEZONDE LUNCH OP HOUTEN PLANKEN INCL. DRANKJES
Vanaf 20 personen.

Onze koks maken de broodjes klaar, en plaatsen op buffet.

BROODJES
Mozzarella focaccia tosti  V
   Foccacia brood, buffelmozzarella, tomaat, pesto, pittenmix
Biologische kipfilet sandwich
   Maisbrood, gegrilde biokip, mango, kerriemayo, bladsla
Gegrilde groenten broodje V
   Landbrood, gegrilde groenten, muhammara, zaden

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

SOEP & KROKETJES
Homemade dagsoep V
Kleine rundvleeskroketjes en vegan kroketjes V

ZOET & FRUIT
Kleine choco vanille muffins en schaal met los fruit

SALADE
Jonge bladsla, tomaatjes, komkommer, frisse dressing 

   VEGAN, GLUTENVRIJ, ALLERGIEËN? WE ZORGEN VOOR ALLE DIEETWENSEN.



STRAND GROEPSDINER            prijzen zijn incl en excl btw vermeld

BUDGET KEUZEMENU incl btw 22.50  20.50
Vanaf 10 personen.

Kies ter plaatse hoofgerecht uit onderstaand menu.

VOORAF
Rustiek brood met aiolie en muhammara

HOOFDGERECHT
Geserveerd met salade, friet en mayo 
Hamburger Copacabana bio rundvlees
Beachburger Crispy chicken 
Vegan Cheeseburger V
Kipsate met pindasaus en cassavechips
Fish & Chips met ravigottesaus
Buddha Bowl vegan V
Wellington van bospaddestoelen V
Salade kip met bladsla, mango en noten
Salade geitenkaas met groenten, mango chutney V

NAGERECHT
Schepijsje uit de ijskar
Bolletje op een hoorntje met dippings

KEUZEMENU           incl btw 37.60   34.50

ALLES VAN DE KAART
Vanaf 10 personen

DRIE GANGEN MENU                  
Voorgerecht en nagerecht to share.  
Kies ter plaatse een hoofdgerecht uit onze uitgebreide 
menukaart en seizoenspecials.

VOORGERECHT TO SHARE 
Houten planken met to share met vis, vlees en vega-n.

HOOFDGERECHT VAN DE KAART KIEZEN 
Kies ter plaatse een hoofdgerecht van onze uitgebreide 
menukaart met classics en trendy seizoens-specials.
Salade’s, vis, vlees, burgers, vega-n, buddha bowls 
en onze specials.

GRAND DESSERT TO SHARE
Laat u verwennen met plateua’s to share met zoete 
lekkernijnen. Gepresenteerd met vuurfonteintjes.

MENUKAART? KLIK HIER!

WALKING DINER            incl btw 46.30  42.50
Zes gangen.  
vanaf 50 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. 

VOORGERECHTEN
‘Steak’ tartaar van tomaat - paddestoelen - vadouvan V
Crostini - carpaccio - truffelsaus - pijnboompitten 
Gegrilde knolselderij - punt paprikasaus - pistache V

SOEPSHOOTER 
Zoete aardappel - kokos - chili - hazelnoot V

HOOFDGERECHT 
BBQ Bavette - grote gamba - pastinaakpuree - ratatouille
Vegan optie:  
Wellington bospaddestoelen - groene kale  - dadelstroop V

DESSERT
Rood fruit met amaretto Sabayon V

   VEGAN, GLUTENVRIJ, ALLERGIEËN? WE ZORGEN VOOR ALLE DIEETWENSEN.

https://www.beachclub-copacabana.nl/menukaart.pdf


RONDJE HAPJES            

WARM BITTERGARNITUUR incl btw 1.40   1.30
Oma Bobs bitterballen, oude kaas tengel V, chicken bites, 
crispy garnalen, groente samosa V

KOUD BITTERGARNITUUR   incl btw 1.40   1.30
Venkelsalami - gegrilde worst - manchego - mango chutney -
oude brokkel kaas - nootjes - olijven

ZOUTJES   incl btw 0.90   0.80     
Hartige zoutjes op tafel

OOK LEUKE HAPJES….
BROOD SMEERSELS     incl btw 1.50   1.40      
Plank met brood, aioli en muhammara 

OESTERMAN  incl btw 3.30   3.00  
Prijs afhankelijk van seizoen en soort oesters.
Oesterman loopt tussen uw gasten en opent ze live.

PUNTZAK FRIETJES incl btw 3.50   3.20
Met mayonaise

HARING incl btw 3.00   2.80 
Lekker zo uit het handje happen of in stukjes op bordje
Tuurlijk met uitje erbij, prijs afhankelijk van seizoen

GROTE FEESTELIJKE TAART incl btw 3.20 2.90
We maken lekkere en mooie taart met thema, tekst of logo.
Wordt gepresenteerd met vuurfontijntjes
Jullie snijden feestelijk aan, wij doen de rest. 

SCHEP HANDIJSJE incl btw 2.70    2.50
Uit ijskar bolletje ijs op hoorntje met dippings

ONTVANGST
DRANKJE MET IETS LEKKERS
DRANKJE & TAART     incl btw 7.50   6.90     
Drankje en taart naar keuze: 
Warme drank, frisdrank, wijn, heineken bier, 0% bier, verse sap
Cheesecake, appeltaart of chocotaart

DRANKJE & HOMEMADE KOEK  incl btw 6.00   5.50
Drankje en iets zoets naar keuze: 
Warme drank, frisdrank, wijn, heineken bier, 0% bier, verse sap
Homemade kokoskoek of kleine vanille muffin

BBQ HAPJES BUFFET  incl btw 13.60  12.50
Vanaf 40 personen.             

ONZE GRILLMASTER VERWENT UW GASTEN
Heerlijke verrassing voor uw gasten op de feestavond.

Twee grote gamba’s met limoen en knoflook
Twee scharrel-kip-spiesjes gemarineerd en met pindasaus 
Voor de vegetariers: Groenteburgertje en knolselderij steak v

Vers afgebakken brood en ailoli
Pastasalade met gegrilde groenten en pesto

Hapjes buffet is geen complete maaltijd.

Of met andere lekkere dingen samen te stellen zoals:
Bio rundhamburgertje, gekruide zalmfilet, merquezworstje.

HAPJES OP HOUTEN PLANKEN
PLATEAU VEGA                    incl btw 3.00   2.75       
Bospaddenstoel kroketjes  - muhammara - groenten potje -
geitenkaas met mangochutney - vegan gehakt balletjes in 
tomatensaus - kerriemango hummus  - rustiek brood

PLATEAU MIX COPA       incl btw 3.30    3.00
Gemarineerde garnaaltjes - gerookte zalm - tonijnsalade - 
venkel salami - crispy chicken - vegan gehakt balletjes 
in tomatensaus V  - paddenstoelkroketjes V - 
kerriemango hummus V - rustiek brood
 

HAPJES        vanaf 10 personen   prijzen zijn incl en excl btw vermeld



BEACH MEETING        10.-     
MEETING  
Gebruik ruimte paviljoen en terras.
Opstelling naar uw wens.
Presentatie tv’s, wifi, flipovers, microfoon.
Karaffen water en koekjes
Duur: 4-6 uur 

BEACH MEETING DRANK                    25.-    
MEETING - GEBAKJE - DRANKJES
Gebruik ruimte paviljoen en terras.
Opstelling, presentatie tv’s, wifi, flipovers, microfoon.
Onbeperkt warme dranken, frisfrank, verse sappen.
Ontvangst met lekker gebakje
Duur: 4-6 uur

BEACH MEETING LUNCH                    45.-    
MEETING - DRANKJES - LUNCH
Gebruik ruimte paviljoen en terras.
Opstelling, presentatie tv’s, wifi, flipovers, microfoon.
Onbeperkt warme dranken, frisdrank, sappen, zuivel
Lunch Copacabana op houten planken. Zie pag. 7.  
Duur: 6 - 7 uur 

MEETING BORREL BBQ             65.-   
MEETING - DRANKJES - BORREL - BEACH BBQ 
Gebruik ruimte paviljoen en terras.
Onbeperkt warme dranken, frisdrank, sappen.
Opstelling, presentatie tv’s, wifi, flipovers, microfoon.
2 uur bier, wijn, fris, sappen, warme dranken
BBQ Copa onbeperkt. Kok grillt voor jullie. Zie pag. 4.
Duur: 6-8 uur 

TEAMBUILDING BEACHGAMES            
Maken graag programma en offerte op maat met
het evenementenbureau.

MEETING PRESENTATIE AAN ZEE  prijzen zijn excl btw

MAAK VAN DE MEETING EEN BIJZONDERE ERVARING
Unieke locatie net buiten het drukke Scheveningen op het 
strand met vol uitzicht op de havenhoofd en de zee.

GOED BEREIKBAAR MET AUTO EN OV
Tram stopt voor de deur en ruime parkeergelegenheid op 
loopafstand.

BUSINESS MEETING RUIMTES
Uw eigen stuk strandterras en afgesloten hele of gedeelte 
van ons gezellige paviljoen binnen.
Vanaf 60 tot 150 personen hele ruimte binnen exclusief.

Bij kleinere aantallen geen afgesloten ruimte. 
We scheiden dan uw eigen stuk af in het paviljoen. 
U hoort en ziet dan op afstand eventuele overige gasten.

OPSTELLING EN AUDIO AV
Plenair, theather, carre en daarna break out  op het stand? 
Alle opstellingen zijn mogelijk. 
Gebruik van Wifi, grote presentatie TV,’s,flipovers en 
microfoon.

TEAMBUILDING BEACHGAMES
De leukste  georganiseerde team activiteiten op het strand
door evenementenbureau.

ONTBIJT - LUNCH - BORREL - BBQ - GOOD FOOD
Maak u teamdag compleet met onze heerlijke arrangementen.
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EXPEDITIE ROBINSON ON THE BEACH 
Wie het bekende tv-programma ook maar een beetje kent, 
weet dat het vol uitdagingen zit. In teams strijden jullie om 
de titel - wie van jullie zijn de echte overlevers? De deel- 
nemers worden onderworpen aan verschillende proeven 
en beachgames die voor iedereen toegankelijk zijn. 

Alle speelelementen  zijn met elkaar verbonden. Zo krijg je 
direct bij de start al informatie die je later nodig hebt. Dus 
alle zintuigen op scherp! Wie heeft een olifantengeheugen? 
En wie beschikt er over ruimtelijk inzicht? Samenwerking 
en communicatie zijn essentieel voor het behalen van de 
winst. 

ESCAPE THE BEACH
Een escape room variant op het strand. Gedurende het 
spel duik je in een historische Scheveningse familievete. Er 
woedt een strijd om de visserijrechten voor de kust. Welke 
vissersfamilie (team) is het slimst en snelst in het oplossen 
van de raadsels en uitdagingen die tussen jou en de rech-
ten op de visserij staan? 

Het is een aaneenschakeling van activiteiten, breinbrekers 
en raadsels. Maar bovenal teamopdrachten! De groep 
wordt ingedeeld in teams. Slechts 1 ‘familie’ kan de uitein-
delijke winnaar worden.

WIE IS DE KWAL
Durf jij het aan om, na het zien van het zenuwslopende 
televisieprogramma “Wie is de Mol?”, zelf in de huid te 
stappen van de Mol of kandidaat? Is het echt zo moeilijk 
en frustrerend om erachter te komen wie de Mol is? Een 
spannend spel waarbij je in een team opdrachten uitvoert 
en daarnaast op de Kwal jaagt. Met een hoop inventiviteit, 
lef en mensen kennis zet je alles op alles om het spel te 
kraken!

Samenwerken en vertrouwen is van groot belang om de 
uitdagende beachgames en raadsels uit te voeren. Je kan 
‘kwallengeld’ verdienen, maar met de aanwezigheid van de 
Kwal in het team is dit niet eenvoudig. Niemand weet wie 
dit is. Alleen een slimme en oplettende kandidaat kan ont-
dekken hoe de Kwal opdrachten dwarsboomt. Langzaam 
maar zeker wordt alles duidelijk! 

COCKTAIL SHAKEN
Genieten met een heerlijke zelfgemaakte cocktail in de hand, 
met de voeten in het zand en uitzicht over zee. Je maakt en 
drinkt 2 verschillende cocktails pp. Kan ook alcoholvrij.

Onder begeleiding van een leuke bartender ga je aan de slag 
met shakers, muddlers en barspoons. Kort een stukje over de 
verschillende bereidingstechnieken en over het ontstaan van 
de cocktail en dan kan je snel zelf aan de slag. Shake it!

BEACH VOLLEYBAL
Voor een potje volleybal met je voeten in het zand en de zon in 
je gezicht. Een toernooi spelen inclusief organisatie of alleen 
de materialen huren of liever gewoon een net met een bal 
zodat je ongedwongen met elkaar een balletje kunt slaan? Het 
kan allemaal! 

POWERKITEN
Ready to fly? Met grote, krachtige vliegers op het strand. 
Hartstikke leuk voor jong en oud, want iedereen kan het leren. 
Na een korte instructie op het strand over het gebruik van de 
powerkite ga je direct aan de slag onder begeleiding van ent-
housiaste instructeurs. 

Als je de beginselen van het powerkiten onder de knie hebt, 
kun je al snel een grotere powerkite krijgen voor meer uitdag-
ing. Met een grotere kite ervaar je de krachten van de wind en 
kun je je laten meetrekken over het strand en zelfs heuse tricks 
toepassen. Wil je wat meer ontspannen, dan kun je aan de 
slag met de kleinere vliegers. 

ZANDSCULPTUREN
Tijdens de workshop gaan jullie aan de slag met het materiaal 
wat in overvloede voor handen is in Scheveningen: zand! Laat 
je creativiteit de vrijeloop en maak samen je team de mooiste
sculpturen. 

Thema in overleg, maar leuk is bijvoorbeeld: ‘beeld uit wat het 
beste is aan jullie bedrijf?’ Onze instructeurs zijn er om jullie 
de fijne kneepjes van het vak te leren en het gereedschap uit 
te leggen. Ieder team luistert en beoordeeld de andere teams 
naar hun verhaal erbij en geeft een cijfer. Wie wint?

BEACH GAMES
De Beach Games zijn een leuk spel om op een sportieve en 
gezellige manier te ontspannen en teamgevoel te kweken of te 
versterken. Varierend van sportief, fun, breinkrakers en team-
building met een selectie van de volgende onderdelen:
Paalwerpen  Raadsels  Wandelende A
Skilopen  Frisbee  Wiebelende tafels           
Touwtrekken  Katapult  Waterrace
Tactisch touwtrekken  Vliegend Tapijt  Bamboe bouwen
  
 

- Van 20 tot 750 personen
- Prijzen van 15.- tot 30.- pp. zie website voor meer info  
  Afhankelijk van aantal personen, activiteit en combinatie 
- Inclusief begeleiding, organisatie en prijsuitreiking. 

Combinaties en grote groepen? Dan is het leuk meerdere 
activiteiten en workshops aan te bieden. Deelnemers 
kunnen dan van te voren 2 activiteiten uit kiezen. Zijn dan 
actief in twee rondes.

WIJ DENKEN GRAAG MET UW MEE VOOR EEN PROGRAMMA OP MAAT!

VEEL GEKOZEN!
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FAT MAX E-STEP
Met stoere elektrische steps met dikke banden een tocht 
maken door oud scheveningen, haven, duinen en het strand, 
onder begeleiding van gids. Begint en eindigt bij onze beach-
club. Inclusief goede instructie en helm, want ze kunnen hard 
tot 25 km per uur. Zijn zeer gemakkelijk te bedienen door 
iedereen vanaf 16 jaar. U rijdt geruisloos en zonder uitlaatgas-
sen over de weg, het bos, stad of duin.

HAAGSCHE STADSFIETS SCHEVENINGEN
De fietstocht begint in Oud Scheveningen waar jullie de 
Haagsche Stadsfiets krijgen. Vanaf daar leidt onze gids jullie 
door dit oude vissersdorp. Hij laat hierbij alle unieke bezien-
swaardigheden van Scheveningen zien, zoals de haven, de 
boulevard en de duinen. Tijdens de tocht geeft de gids een 
leuke inkijk in lokale weetjes. 

BELEEF SCHEVENINGEN WANDELING
Tijdens deze wandeling leidt een gids je door het gezellige 
oude dorp van Scheveningen. Onze gids is goed op de hoogte 
van de lokale wetenswaardigheden. Scheveningen heeft een 
lange visserijgeschiedenis en er zijn dan ook leuke feiten en 
weetjes te vertellen over dit historische dorp met de haven, 
duinen en de zee.

PERCUSSIE
Altijd al eens willen weten hoe je een djembe bespeelt? 
Tijdens onze percussie workshop neemt onze ervaren instruc-
teur je bij de hand en leert je binnen no-time de belangrijkste 
technieken. Vol enthousiasme en vrolijkheid brengt hij zijn 
passie voor muziek over, het werkt heel aanstekelijk!
Wanneer iedereen de smaak te pakken heeft ontstaat er een 
waar muziekspektakel en spat de energie er vanaf! 

RANKING YOUR COLLEAGUES
Dit spelprogramma is afgeleid van het bekende TV programma 
Ranking the Stars. U en uw collega’s zijn vandaag de ‘stars’. 
Hoe goed kent u elkaar eigenlijk? Er worden stellingen voorge-
legd en u zult elkaar gaan rangschikken. ‘Wie is het meest 
sportief?’, ‘Wie was de grootste etter op school?’ en ‘wie komt 
het vaakst te laat?’

PIMP CREATIEVE WORKSHOPS
Ibiza armbanden, strandhoeden of slippers pimpen. Lekker 
creatief aan de slag. Korte uitleg en gelijk aan de slag onder 
begeleiding. Inclusief alle materialen. Verras jezelf en anderen 
met je nieuwe creatie. 

GOLF SURFEN OF SUPPEN
Onder begeleiding van ervaren surfleraar de strijd aan met de 
golfen. Korte instructie op het strand en dan snel de zee in. Is 
inclusief surfpak. Suppen op een grote plank met peddel is ook 
heel leuk. Ook met bgeleiding en surfpak. De zee moet dan 
wel wat rustiger zijn voor suppen.

YOGA OP HET STRAND
De beste manier om te ontspannen: yoga op het strand! Met 
het geluid van de golven op de achtergrond en het zand 
tussen je tenen, kom je helemaal tot rust. Deze activiteit wordt 
gegeven door een ervaren yoga instructrice.

ARCHERY BEACH TAG
Leuke en spannende activiteit op het strand. Jullie krijgen 
uitleg over het spel en een spoedcursus schieten met pijl en 
boog. Pijl heeft schuimkussen als ‘pijl’.
Steeds nemen de twee groepen het tegen elkaar op in ‘the 
battlefield’ met uitdagingen en obstakels. Wij houden uiteraard 
de scores bij waarmee we toewerken naar de grande finale!

 

COMEDY WORKSHOPS
Tijdens deze comedyworkshop worden alle ins and outs van 
het comedy-vak besproken en uitgelegd. Ervaren comedians 
laten zien hoe comedy het beste geschreven en gepresen-
teerd kan worden. U krijgt geheimen te leren die alleen door 
echte comedians verteld kunnen worden. Aan het einde van 
de workshop krijgt iedereen de mogelijkheid om zijn/haar eigen 
stuk op te treden. Zo leert u hoe een cabaretier of comedian te 
werk gaat. Een echte stand-up ervaring dus! 

BUBBLE BEACHBALL
Met een grote met lucht gevulde “bubbel” om je heen die werkt 
als stootkussen en als valbreker. De mogelijkheid om zonder 
gevaar eens flink op elkaar te botsen is moeilijk te weerstaan. 
Met twee goals en en bal speel je dan strand voetbal. Bubbel-
bal staat garant voor veel hilariteit op het strand.

RIB POWERBOAT VAREN
Powerboat en rondvaart op hoge snelheid voor de kust van 
Scheveningen. Het kleine stukje varen de haven uit lijkt miss-
chien nog het meest op de gemiddelde rondvaart.  Zodra open 
water is bereikt gaat de gashendel open. Houd je dan maar 
goed vast! Met hoge snelheden over het water … golven … 
haakse bochten … een ritje in de achtbaan is er niets bij. Pow-
erboat varen staat garant voor een onvergetelijke ervaring.

RONDVAART DEN HAAG - SCHEVENINGEN
Unieke vaartocht over de uit de 14e eeuw stammende 
grachtengordel van Den Haag met een schipper en gids. Al 
varend geniet je van verhalen de Hofstad, Regeringscentrum, 
Koninklijke Stad en Stad van Vrede & Recht.  Wil je liever 
eindigen bij het strand? Dat kan! In plaats van een rondje om 
het centrum varen we richting Scheveningen.Uitstappen en 15 
minuten lopen naar de Beachclub.

LEUKE ALTERNATIEVEN SLECHT WEER...
Gebeurt zelden dat activiteiten buiten niet door kunnen gaan.
Het moet wel heel slecht zijn als de deelnemers afhaken.
Bij slecht weer voorspellingen zijn alternatief binnen activiteiten 
zoals hilarische Sea Pub quiz of Escape the Schatkist in aan 
tafel met je eigen team.

MET LACHGARANTIE

NIEUW

SLECHT WEER?


