Wellicht vinden jullie het leuk
om jullie gasten te ontvangen
met een ontvangst naar keuze,
onderstaand hebben wij verschillende
ontvangsten voor jullie op een rij gezet.
Ontvangst met een Zeeuwse Bolus (drankje op basis van nacalculatie)
Ontvangst met een glutenvrije snack (drankje op basis van nacalculatie)
Ontvangst met een chocolade brownie (drankje op basis van nacalculatie)
Healthy Hello: Verse jus d’orange met een huisgemaakte gezonde koek
Ontvangst “Natural High”: Aardbeien en banaan gedipt in de chocola
met stukjes brownie en verse muntthee

€ 2,95 p.p.
€ 3,25 p.p.
€ 3,25 p.p.
€ 5,75 p.p.
€ 6,75 p.p.

Geniet van een heerlijke lunch naar keuze op ons terras of in onze beachclub.
Wij bieden de volgende keuzes aan:
Lunch a la carte
Bekijk hier de menukaart die op dit moment gevoerd wordt.
Lunch “Broodnodig”
€ 13,50 p.p.
Heerlijk rustiek wit en bruin brood, te beleggen met jonge kaas, boerenham, huisgemaakte
tonijnsalade of een lekker kroket.
Lunch “Natural High”
€ 17,50 p.p.
Heerlijk rustiek bruin brood, Griekse yoghurt met huisgemaakte granola, CBLT (chicken, bacon,
lettuce and tomato) salade, Couscous salade van de chef, hummus, tapenade en vers fruit van het
seizoen.
Lunch “Out of the lunchbox”
€ 18,50 p.p.
Vers fruit van het seizoen, heerlijk rustiek bruin en wit brood en een croissant, te beleggen met
jonge kaas, boerenham, roerei of filet Americain.
Lunch “Flight Zone”
€ 21,50 p.p.
Tomatensoep, heerlijk rustiek wit en bruin brood, knoflookbrood, Beef Teriyaki salade, Krabsalade,
CBLT salade en vers fruit van het seizoen.
Let op: consumpties zijn niet bij de prijs inbegrepen. Lunch a la carte mogelijk tot 15 personen.
De lunchbuffetten mogelijk vanaf 10 personen. Eventuele dieetwensen graag opgeven bij boeking.
Voor een glutenvrij dieet kunnen wij glutenvrije broodjes verzorgen. Indien gewenst kan i.p.v. geboekte
lunch een keuze worden gemaakt uit onze menukaart.
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Goede trek? Of net dat beetje extra tijdens de lunch? U kunt de lunches aanvullen! Wij hebben voor u het
volgende op een rijtje gezet, de meerprijs per persoon staat erachter vermeld;
Supplementen
* Griekse Yoghurt met granola
* Beef Teriyaki salade
* Krabsalade
* Roerei
* Tomatensoep met basilicum
* Filet Americain

€ 5,00 p.p.
€ 4,50 p.p.
€ 4,00 p.p.
€ 4,00 p.p.
€ 3,75 p.p.
€ 3,50 p.p.

* Huisgemaakte tonijnsalade
* CBLT salade
* Couscous salade van de chef
* Een Bourgondische Kroket
* Croissant
* Knoflookbrood

€ 3,50 p.p.
€ 3,50 p.p.
€ 3,50 p.p.
€ 2,00 p.p.
€ 2,00 p.p.
€ 2,00 p.p.

Consumpties tijdens de lunch
Tijdens de lunch kunnen uw gasten consumpties bestellen op rekening maar het is ook mogelijk om kannen
koffie, thee of verse jus d’orange bij te boeken om uw lunch nog completer te maken:
Kan koffie (14 kopjes)
Kan thee (6 koppen)
Kan verse muntthee (6 koppen)
Kan verse gemberthee (6 koppen)
Kan verse jus d’orange (8 glazen)
Kan melk (9 glazen)
Voor kinderen onder de 12 jaar, kunnen wij ook
kannen siroop of appelsap verzorgen! (8 glazen)
Een assortiment van dubbelfris framboos/cranberry,
dubbelfris appel/perzik en water 0,5 L.
Een assortiment van frisdranken 0,5 L

€ 28,00 p.k.
€ 12,00 p.k.
€ 16,75 p.k.
€ 16,25 p.k.
€ 16,75 p.k.
€ 9,95 p.k.
€ 8,00 p.k.

€ 2,50 p.p
€ 3,00 p.p.

Bittergarnituur Basic (4 hapjes per persoon)
Met een totaal assortiment van
bamihapjes, nasihapjes, mini gehaktballetjes,
kaashapjes, kipnuggets, mini frikandellen, kiphapjes of vlammetjes

€ 3,75 p.p.

Bittergarnituur de Luxe
Bestaande uit een bourgondische bitterbal, krokante kipkluif, mozzarella stengel en
een crispy torpedo garnaal

€ 5,00 p.p.

“The Surfplatter” (voor 10 personen)
Bestaande uit Parmaham, schouderhaasspiesen, chorizo, krokante kipkluifjes,
crispy torpedo garnalen, falafelballetjes, oude kaas, breekbrood, aïoli, olijven,
augurkjes, cherry tomaten en komkommer

€ 55,00 p.p.
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Crispy Torpedo Garnalen 4 st.
Breekbrood met olijfolie, tapenade en aioli
Bourgondische Bitterballen 6st.
Mueslibar
Stuk fruit
IJsje (raket)

€ 7,50 p.p.
€ 6,95 p.p.
€ 5,00 p.p.
€ 3,25 p.p.
€ 2,00 p.p.
€ 1,00 p.p.

Cocktail Natural High (leuk voor de vrijgezel, natuurlijk wel na afloop van activiteiten)
Een verrassende cocktail in style van Natural High.

€ 6,50 p.p.

Geniet van een heerlijke diner naar keuze op ons terras of in onze
beachclub. Wij bieden de volgende keuzes aan:

Diner a la carte (tot 15 personen)
Bekijk hier de menukaart die op dit moment gevoerd wordt.

Pro Surfers BBQ
Bestaande uit stokbrood met huisgemaakte kruidenboter, een hamburger, 2 stokjes
kipsaté en runderworst, een hamburgerbroodje en plakje cheddarkaas, verse salsa,
maissalade, rode bietensalade, koude pastasalade, verse friet, mayonaise,
knoflooksaus en satésaus.

€ 23,95 p.p.

Hangloose BBQ
€ 28,50 p.p.
Bestaande uit stokbrood met huisgemaakte kruidenboter, een ossenhaasspies,
2 stokjes kipsaté, knoflookgarnalen, een zalmpakketje, maissalade, rode bietensalade,
koude pastasalade, gemengde groene salade, verse friet, mayonaise, satésaus en
remouladesaus.
Veggie Surfer’s BBQ
€ 18,50 p.p.
Bestaande uit stokbrood met huisgemaakte kruidenboter, falafelballetjes, een
groentespies van aubergine, courgette en cherry tomaatjes, maïskolf, gegrilde ananas,
maissalade, rode bietensalade, koude pastasalade, verse friet, mayonaise knoflooksaus
en satésaus.
Surf Kids BBQ
€ 10,00 p.p.
Bestaande uit stokbrood met huisgemaakte kruidenboter, een hamburger met hamburgerbroodje
en plakje cheddar, 1 stokje kipsaté, koude pastasalade, verse friet, mayonaise en satésaus.
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Burger Slider Buffet
Bestaande uit een mini steak burger, een mini zalm burger,
een mini krokante kipburger, huisgemaakte chips, gevulde jalapeno pepers,
augurken, koolsalade, cocktailsaus, Knoflooksaus en BBQ-saus

€ 26,50 p.p.

Mediterranean Buffet
€ 31,50 p.p.
Bestaande uit gazpacho, bruchetta, knoflookgarnalen, crudites, olijvenmix, chorizo, serranoham,
verse calamaris, boterkip met mosterdsaus, gemarineerde ossenhaas met chimichurri-saus, rode
snapper met tomatensaus, gerookte aardappelen met rozemarijn, maissalade, rode bietensalade en
tomaat-komkommersalade.
Buffet@Sea
Knoflook tijgergarnalen met verse chips, verse oesters met een spicy salsa en
citroendressing, nigiri zalm, nigiri tonijn met avocado, komkommersalade met
rode peper, groene salade, doradefilet met dilleboter, mosselen in witte wijn,
zalmfilet en papillot, zoete aardappelfrieten, aardappelgratin en gegrilde groentes.

€ 35,00 p.p.

Let op: consumpties zijn niet bij de prijs inbegrepen. Eventuele dieetwensen graag opgeven bij boeking van
het evenement en indien nodig i.p.v. geboekte lunch en/of diner een keuze maken uit onze menukaart.

Ben & Jerry’s
Verkrijgbaar in de volgende smaken; Chocolate Fudge, Caramel Chew Chew,
Chunky Monkey, Cookie Dough, Strawberry Cheesecake.

€ 3,95 p.p.

Dessert “Natural High”
Bestaande uit vanilla ijs, chocolade fudgetaart en carameltaart

€ 6,50 p.p.

Kaasplankje
Bestaande uit Manchego, oude kaas, brie, walnoten, vijgen en mango chutney

€ 8,50 p.p.

Dessert van de chef
Een grote verrassing van allerlei lekkernijen

€ 10,00 p.p.
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Tijdens een feest /receptie
maken wij gebruik van drankarrangementen:
Drankarrangement Classic met tapbier, huiswijnen, frisdranken (m.u.v. Red Bull), koffie, thee.
3 uur
4 uur
5 uur
6 uur

€ 25,00 p.p.
€ 29,50 p.p.
€ 33,50 p.p.
€ 37,00 p.p.

Drankarrangement de Luxe, volledige bar m.u.v. de luxe wijnen en champagne.
3 uur
4 uur
5 uur
6 uur

€ 45,00 p.p.
€ 49,50 p.p.
€ 53,50 p.p.
€ 57,00 p.p.

Let op: voor de drankarrangementen geldt een minimum van 35 personen. De tijdsduur is een
aaneengesloten periode voor het betreffende aantal uren. Het is niet toegestaan alcohol te nuttigen tijdens
onze activiteiten en onze gasten dienen zich aan de huisregels te houden.
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