
Wat te vieren? 
 
Wat je ook te vieren hebt: je kunt bij ons terecht. 
Wij reserveren een deel van het strand speciaal voor jou en je gasten. In principe is alles 
mogelijk! Ontbijt, lunch, diner of gewoon borrelen; graag organiseren wij het precies zoals jij 
het wil.  
Hieronder enkele suggesties wat mogelijk is. 

Een gezellige borrel op het strand  
tot maximaal 70 personen. Wij verzorgen graag uw hapjes en drankjes, alles vanuit 
onze bar en op het strand. 
Het liefst maken wij met u een afspraak om uw wensen en verwachtingen te 
bespreken zodat wij voor u een voorstel op maat kunnen maken. 
 
Een greep uit ons assortiment: 
(alle prijzen vanaf 10 personen, per persoon) 

● bitterballen per 10 stuk € 7,50 
● bittergarnituur gemengd € 7,50 
● bittergarnituur gemengd koud en warm € 7,50 
● borrelplank vis/vlees of gemengd                 vanaf     .  € 6,- 
● carpaccio plank € 7,50 
● brood met smeersels € 2,50  
● nootjes, olijfjes € 1,75  
● warme nacho’s met kaas en saus € 4,50 
● luxe hapjes (5) € 7,50 

 
 

Eten op het strand 
BBQ (vanaf 20 personen) € 24,50 
 
Wilt u uw gasten ontvangen met een maaltijd op het strand, dan verzorgen wij 
samen met Rivers Marnemoende voor u graag onze Beach-BBQ.  
Deze bestaat uit salade naar keuze, brood, sausjes en 4 stuks vlees/vis, extra items 
bij te bestellen. De BBQ is vanaf 20 personen. In principe bakt u zelf. 
Luxere versies zijn eveneens mogelijk. 
 
 
 



Paella on the beach (vanaf 20 personen) € 20,-pp 
 
Paellapan met vers gemaakte paella en tapas (olijfjes, nootjes, tapenade en 
stokbrood) 
uit te breiden met extra salade en bijvoorbeeld sangria 
 
 
Hamburgerbuffet (vanaf 10 personen) € 10,-pp 
 
Op de BBQ bak je zelf je eigen hamburger en garneert ‘m zoals je lekker vindt. Per 
persoon 2 runderhamburgers, om te garneren sla, tomaatjes, uitjes, kaas en saus. 
Natuurlijk met hamburgerbroodjes. 
 
sate buffet ( vanaf 10 personen) € 10 
 
Op de BBQ bak je zelf je (3 pp) stokjes sate. Saus, stokbrood en boters daarbij en 
genieten maar. 
 
 
 
Zit hier niet bij wat je in gedachten hebt? Kom langs en we bespreken het ! 
 
 

Tot ziens bij Beachbar Marnemoende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


