ARRANGEMENTEN BEACHCLUB MEER
Wilt u graag iets organiseren voor een groep op deze prachtige lokatie aan het Hilgelo? Lees dan snel verder welke
arrangementen we aanbieden in combinatie met de leuke activiteiten die te boeken zijn bij Beachclub MEER!

HIGH TEA

€ 16,50 pp

Verschillende huisgemaakte hartige en zoete lekkernijen met daarbij thee en koffie.
Al vanaf 2 personen mogelijk, maar wel graag even reserveren!

HIGH WINE EN HIGH BEER

€ 25,00 pp

Een heerlijke borrelplank gevolgd door een homemade miniburger met oerfriet en als afsluiter
zoete heerlijkheden. Deze drie gangen worden allen begeleid door een glas wijn of bier.
Al vanaf 2 personen mogelijk, maar wel graag even reserveren!

BORRELAVOND
Eerst wat lekkers bij de koffie, nootjes op tafel en over de avond 5x een hapje/tapas.
Welk soort hapjes/tapas gaat in overleg!

BBQ-TIME

Vanaf
€ 10,00 pp

VANAF 8 PERSONEN

Standaard: homemade burger, speklap, bbq worst, kipsaté
Luxe: homemade burger, speklap, bbq worst, kipsaté, spareribs
Vlees/Vis: homemade burger, bbq worst, kipsaté, spareribs, vispakketje
Kids 4 t/m 12 jaar: homemade burger, speklap en bbq worst
Bij alle pakketten worden huisgemaakte salade, rauwkost, stokbrood met kruidenboter, knoflook-,
cocktail-, bbq- en satésaus geleverd.
Je kunt er voor kiezen om zelf te bbq-en maar de bbq-chef kan ook aanwezig zijn voor een
meerprijs.

€ 17,50 pp
€ 19,50 pp
€ 20,50 pp
€ 8,50 pp

BUILD-YOUR-OWN-BURGER-BUFFET

VANAF 8 PERSONEN

€ 18,50 pp

Bouw je eigen hamburger! Per persoon 2 hamburgers die je naar eigen smaak belegd. Aangevuld
met oerfrieten en een frisse salade.

BUFFET

VANAF 8 PERSONEN

Keuze uit de volgende vlees en vis gerechten: Mini burger, kipstukjes in ketjapsaus, gehaktballetjes
in pindasaus, spare-ribs, stoofpot van rundvlees, snitzel met zigeunersaus, pangafilet, gepaneerde
scholfilet en een visspies.
Aangevuld met gebakken aardappeltjes, oerfrieten, rauwkost, verse salade en tonijnsalade,
stokbrood met kruidenboter en diverse sausjes.
MEERbuffet small 2 soorten vlees/vis
MEERbuffet medium 3 soorten vlees/vis
MEERbuffet large 4 soorten vlees/vis

€ 18,50 pp
€ 20,50 pp
€ 22,50 pp

Extra keuzes:
Soep
Dessert

€ 2,50 pp
€ 2,50 pp

DRANKARRANGEMENT

VANAF 20 PERSONEN

Drie uur warme en koude dranken binnenlands gedistilleerd
Vier uur warme en koude dranken binnenlands gedistilleerd
Elk volgend uur (of op nacalculatie)

€ 19,- pp
€ 24,- pp
€ 5,- pp

Indien u sterke dranken wenst, wordt hier een meerprijs voor in rekening gebracht op nacalculatie

Kinderen 4 t/m 12 jaar drie uur drankjes en een waterijsje
Kinderen 4 t/m 12 jaar vier uur drankjes en een waterijsje

€ 7,50 pp
€ 10,- pp

