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! Onze
arrangementen zijn in samenwerking met BON APPETIT!

TAPAS

vanaf 15 personen

Meloen in serranoham, zoete pepertjes gevuld met roomkaas, broodje met kruidenboter en
tonijntapenade, spiesje mozarella-tomaat-basilicum met chorizo, spiesje gemarineerde garnalen,
tortillachips met guacamolesaus
Kipfilet in ketjapsaus met sesamzaadjes, zalm in chiliroomsaus met een vleugje limoen,
champignons in knoflookroomsaus & verse kruiden, gehaktballetjes in pittige tomatensaus
OM TE BORRELEN
ALS COMPLETE MAALTIJD aangevuld met diverse soorten luxe vers brood, gemarineerde groene en
zwarte olijven, salade, gekruide aardappelpartjes met zure room en chilisaus

BBQ-TIME

€ 15,00 pp
€ 20,00 pp

VANAF 10 PERSONEN

Hamburger, speklap, bbq worst, kipsaté
Rundvleessalade, aardappelsalade, rauwkostsalade, stokbrood en kruidenboter
Cocktailsaus, BBQ-saus, knoflooksaus, satésaus
MAAK UW BBQ SPECIAAL!
Karbonade, biefstuk, varkenshaas, shaslick, visspies
Kip-kerrie-rijst salade
Luxe salade met mozzarella, zongedroogde tomaat & pijnboompitjes
Luxe salade met tonijn en kappertjes
Coleslaw
Pastasalade met zongedroogde tomaat & kip
Vers fruit salade
Vanaf 40 personen zorgen wij voor een BBQ-chef!

€ 17,50 pp

per soort:

KIDS-PAKKET gehaktbalspiesje met ananas, hanburger, kipspies, fruitstick, marsmallows

€
€
€
€
€
€
€

Extra
1,00 pp
2,00 pp
2,00 pp
2,00 pp
1,50 pp
2,00 pp
2,00 pp

€ 9,50 pp

BUFFET

VANAF 10 PERSONEN

SNITZELBUFFET: met zigeunersaus, champignonroomsaus en spek/ui/champignon/paprika
KIPFILETBUFFET: boerenkipfilet (met spek/ui/champignon/paprika), kipsate en kipfilet in romige
kerriesaus met fruit
COMBIBUFFET: combi tussen bovenstaande
Alle drie de buffetten worden aangevuld met gebakken aardappelen, aardappelkrokketten/wedges,
rauwkostsalade, rundvleessalade, stokbrood met kruidenboter en tomatentapanade.
Uit te breiden met beenham, vispannetje of gehaktballetjes
EASYBUFFET: gehaktballetjes in jus(3 stuks), kipsaté (100gr), geb. aardappelen, stokbrood,
kruidenboter, rauwkostsalade
NASI BUFFET: goed gevulde nasi, loempia's, kipsaté, kroepoek
PASTA BUFFET: pasta bolognese, stokbrood, kruidenboter, rauwkostsalade

DRANKARRANGEMENT

€ 18,00 pp
€ 16,50 pp
€ 19,00 pp

op aanvraag
€ 11,00 pp
€ 11,00 pp
€ 11,00 pp

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

