Arrangementen
Beachclub MeeR
Iets te vieren, een teamuitje of zakelijke meeting?? Stop met
zoeken en kom genieten op onze prachtige locatie aan het
water. We hebben verschillende arrangementen die goed te
combineren zijn met onze activiteiten. Kom je er niet helemaal
uit of is het niete helemaal wat je zoekt, neem dan gerust
contact met ons op!

meet & greet
Te boeken vanaf 10 personen.

tea time

€ 8,50 pp

1x koffie/thee
muffin in diverse smaken
schaaltje met nootjes
2x warm hapje

lunch time
1x koffie/thee
kopje soep
2 minibroodjes met wisselend beleg
broodje kroket
schulp sapje
vers fruit

extra drankjes zijn natuurlijk altijd bij te bestellen!

€ 15,50 pp
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party TIME
Te boeken vanaf 25 personen.

Party A

€ 36,- pp

ontvangst met koffie/thee of welkomstdrankje
zoete plank (mini lekkernijen bij ontvangst)
4 uur vrij drinken (bier/ fris/ wijn)
nootjes op tafel
4x hapjes

Party B

€ 39,- pp

ontvangst met koffie/thee of welkomstdrankje
zoete plank (mini lekkernijen bij ontvangst)
4 uur vrij drinken (bier/ fris/ wijn)
nootjes op tafel
4x hapjes warm & koud
puntzak friet of broodje kroket als afsluiter

Belangrijk om te weten: ivm onze omgeving is
geluid buiten op laag niveau tot 23.00 uur
toegestaan (gitarist, muziekbox), hierna kan de
muziek naar binnen worden verplaatst met de
deuren dicht. Een band of DJ is bij ons helaas
niet mogelijk.
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TAPAS TIME
Te boeken vanaf 10 personen.

Borreltapas

€ 9,50 pp

Gemarineerde olijven
In knoflook gebakken champignons
Grote garnalen in een knoflookmarinade
Gemarineerde speklapjes
Mediterrane worstjes
Stokbrood met kruidenboter

Tapasbuffet

€ 16,50 pp

Gemarineerde olijven
In knoflook gebakken champignons
Grote garnalen in een knoflookmarinade
Spaanse Jamón Teruel
Italiaanse Jamón de Daniele
Gevulde peppadews
Gemarineerde speklapjes
Knoflooksaus
verse pesto
Ciabattabrood, olijvenbrood & Frans stokbrood

Aanvulling op buffet

€ 4.50 pp/per stuk

Gehaktballetjes in ketjapsaus
Kipdijvlees in de lekkerste satésaus
Kipkluifjes in piri pirisaus
Gegrilde spareribs
Gebraden gehaktballetjes in Spaanse tomatensaus
Gevulde tortilla’s
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op unieke vuurtafels met hout!
BBQ TIME
Te boeken vanaf 10 personen.

BBQ Classic

€ 18,50 pp

Boerderijkipsate
Barbecue worst
Hamburger
Gekruide speklap
Rundvlees-, kip- en rauwkostsalade
3 soorten sausjes
stokbrood & kruidenboter

BBQ MEER

€ 22,50 pp

varkenshaas op stok
Dijenkletser Boerderijkip
angus burger
Gemarineerde rundersteak
Rundvlees-, kip- en rauwkostsalade
3 soorten sausjes
stokbrood & kruidenboter

BBQ KIDS
Barbecueworst
Hamburger
patatjes
Marshmallow
Vanaf 25 personen bieden we bij onze arrangementen een
drankarrangement aan voor €26.50 pp. onbeperkt drank
gedurende 4 uur
excl. sterke drank, speciaal bieren en cocktails.

€ 8,50 pp

