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ONTBIJT

LUNCH

ONTBIJTBUFFET

LUNCHBUFFET BASIS

12,50 p.p. vanaf 10 personen

15,50 p.p. vanaf 10 personen

Croissants
Diverse broodjes
Roerei
American pancakes
Yoghurt & granola
Verschillende kazen en vleeswaren
Diverse zoetwaren
Gemengd fruit
Vruchtensap

Diverse broodjes
Huisgemaakte soep van de chef
Roerei
Kwekkeboom kroket of kaassoufflé
Verschillende kazen en vleeswaren
Diverse zoetwaren
Gemengd fruit
Vruchtensap
Water met munt & limoen

Beschikbaar tot 12:00 uur.

LUNCHBUFFET DELUXE
20,50 p.p. vanaf 10 personen
Diverse broodjes
Huisgemaakte soep van de chef
Roerei
Kipsaté met pindasaus
Verschillende kazen en vleeswaren
Gerookte zalmfilet
Diverse zoetwaren
Salade van de chef
Gemengd fruit
Vruchtensap
Water met munt & limoen
Beschikbaar tot 15:00 uur.

BORREL

BUFFETTEN

BORREL BASIS

MEDITERRAANS

4,50 p.p. vanaf 10 personen

23,50 p.p. vanaf 20 personen

Notenmix, nacho’s met saus en olijven op
de tafels
Gemengd bittergarnituur

BORREL DELUXE

Pizza’s uit eigen steenoven
Rundergehaktballetjes in tomatensaus
Pasta pesto met gamba’s
Paella
Antipasti (vleeswaren, olijven en brood)
Salade caprese (mozzarella, tomaat en
basilicum)
Groene salade

10,50 p.p. vanaf 10 personen
Calamaris
Kaassticks
Kwekkeboom bitterballen
Brood met smeersels
Plateau antipasti (vleeswaren & olijven)

NIGHT SNACK
3,00 per snack
Pizza punt
Frietje mayonaise
Mogelijk tot 23.00 uur en met minimale afname
van 30 stuks.

*Kids t/m 12 jaar betalen 13,50 p.p.

DESSERT BUFFET
6,50 p.p. vanaf 20 personen
Een mix van zoete lekkernijen, ijs en fruit
IJsbekers van Ben & Jerry 3,50 p.p.

BBQ’S
THE OZZIE BBQ

THE DOWNUNDERBEACH BBQ

22,50 p.p. vanaf 10 personen

33,50 p.p. vanaf 10 personen

Brood met smeersels
Gemarineerde kipsaté met pindasaus
Merguez worst
Gamba’s van de gril
Friet met sauzen
Tomatensalade met basilicum, olijven en
rode ui
Salade van de chef
Aardappelsalade
Upgrade:
100% beefburger + 2,00 p.p.
Spareribs
+ 3,00 p.p.

Brood met smeersels
Gegrilde lamskoteletjes
Steak
Luxe Noordzeevis
Black Tiger gamba’s van de gril
Gegrilde roseval aardappels
Tomatensalade met basilicum, olijven en
rode ui
Salade van de chef

KIDS BBQ

(t/m 12 jaar)

13,50 p.p. vanaf 10 kids

THE OUTBACK GRILL BBQ
26,50 p.p. vanaf 10 personen
Brood met smeersels
Gemarineerde spareribs
100% beefburger
Gemarineerde kipsaté met pindasaus
Steak
Friet met sauzen
Tomatensalade met basilicum, olijven en
rode ui
Salade van de chef

GRILL IT YOURSELF - BBQ
vanaf 22,50 p.p. van 5 tot 20 personen
Kies uit één van onze BBQ arrangementen en
bereid je eigen BBQ zelf met uitzicht op zee!
Wij zorgen voor alle ingrediënten, salades,
brood, sauzen en friet.

Brood met smeersels
Gemarineerde kipsaté met pindasaus
100% beefburger
Merquez worstje
Friet met sauzen
Mix van rauwkost

VEGETARISCHE / VEGAN BBQ
Voor vegetariërs en veganisten hebben wij bij
elk buffet een alternatief voor vis en vlees.
Bijvoorbeeld:
Vegetarische burger
Vegetarische kipsaté
Groentespies
Allergieën of bijzondere dieetwensen?
Geef het aan ons door, dan zorgen wij voor
een passend alternatief.

DRANK
DRANK BASIS

WELKOMSTDRANKJE

22,50 p.p. voor 3 uur

4,50 per glas

Onbeperkte drankafname voor alle koffie en
thee, Kornuit en Grolsch Weizen van de tap,
Grolsch 0.0%, huiswijnen en frisdranken.

Prosecco
Huisgemaakte frisse en fruitige sangria
Alcoholvrije cocktail 3,50 p.p.

Dit arrangement kan worden uitgebreid:
voor elk uur extra betaal je 6,00 p.p.

DRANK DELUXE
26,00 p.p. voor 3 uur
Onbeperkte drankafname voor buitenlands
gedistilleerde dranken, alle koffie en thee,
alle bieren van de tap en Grolsch 0.0%,
huiswijnen en frisdranken. Dit is exclusief
onze cocktails.
Dit arrangement kan worden uitgebreid:
voor elk uur extra betaal je 7,50 p.p.

Upgrade je drankarrangement met:
Speciale wijnen + 1,50
Corona en peroni + 1,50
Gin Tonic bar (met speciale gins, tonics
en toppings) + 4,00
Cocktailbar + 5,00
Alle prijzen zijn per persoon per uur.
In overleg kunnen bovenstaande arrangementen
ook worden gecombineerd met consumptiebonnen
of het turven van drankjes.

NACALCULATIE
Bij nacalculatie worden alle consumpties
geturfd en in rekening gebracht volgens de
prijzen op onze menukaart.

CONSUMPTIEBONNEN
Onze consumptiebonnen kosten 3,20 per stuk
en zijn per stuk inwisselbaar voor koffie,
thee (exclusief verse thee), Kornuit van
de tap, huiswijnen en alle frisdranken
(exclusief verse sappen).

PRIVE RUIMTE

BEACH EVENTS

Wij beschikken over een aparte ruimte met
volledige privacy en eigen bar, exclusief
te reserveren voor feesten, borrels,
vergaderingen, private dining en andere
besloten aangelegenheden. Deze ruimte grenst
direct aan ons zuiderterras en is daardoor
ook heel leuk te combineren voor grote
groepen (100+ pers) met een BBQ, buffet
of feest.

Wij bieden een breed aanbod van
strandactiviteiten en activiteiten op zee
aan, zowel voor particulieren, scholen en
bedrijven:

Capaciteit:
vergadering: 35 zitplekken | 50 zitplekken
in theater opstelling
borrel met statafels: ca 50 personen
dansfeest: ca 75 personen

Archery Tag 		
Powerkiten		
Expeditie Robinson
Beach Bubblevoetbal
Teambuilding XL
The Ozzie Games		
Boeren Beach Golf
Jutterskunst		
Beach Games		
Surf Art			

Golfsurfen
Suppen
Kitesurfen
Bodyboarden
Surf Life Saving
Catamaran zeilen
Big Sup
Kidsfeestjes
Surfcamps
Kidscursussen		

FACILITEITEN

MEER INFO

Privé ruimte 			
70,- p.u.
					 250,- 4 uur
Beamer en projectiescherm
120,TV scherm 			
50,Draagbare geluidsbox,
inclusief microfoon 		
75,All round DJ,
inclusief licht/geluid, v.a. 600,- 4 uur
Flex tent, 10m x 15m 		
500,ALU tent, 10m x 15m 		
1.000,-

Benieuwd naar alle mogelijkheden, tijden en
prijzen van onze activiteiten? Kijk voor meer
info op www.downunderbeach.nl of mail naar
info@downunderbeach.nl, wij denken graag met
je mee!
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