
Beachclub NU
BarBeCue aRRanGeMenTen

Hartelijk dank voor uw aanvraag. In deze brochure vindt u diverse mogelijkheden voor het geven van een 
barbecue. Wij bieden diverse all-in arrangementen aan. Dit wil zeggen dat u onbeperkt kunt genieten voor een 
vaste prijs. De arrangementen zijn dan ook inclusief zaalhuur. Tevens kunnen wij arrangementen speciaal naar 

uw wens maken.

Wij denken graag met u mee en nodigen u vrijblijvend uit voor een persoonlijk gesprek en/of het bezichtigen 
van de locatie.

Graag tot ziens! Directie & medewerkers Beachclub NU Biddinghuizen

BREMERBERGDIJK 10
8256 RD 

BIDDINGHUIZEN

0321 - 331629 INFO@
BEACHCLUBNU.NL

BEACHCLUBNU.NL BEACHCLUBNU



VLEESSOORTEN
- Runderhamburgers
- Gemarineerde kippenboutjes
- Gemarineerde speklapjes
- Gemarineerde kipfilet
- Braadworstjes
- Kipsaté met satésaus
 
SALADES
- Rundvleessalade
- Aardappelsalade
- Gemengde salade 

EN VERDER
- Boeren frites
- Stokbrood met huisgemaakte kruidenboter en tapenade
- Twee soorten huisgemaakte soep
- Diverse koude en warme sauzen VLEESSOORTEN

- Hollandse kogelbiefstuk
- Gemarineerde knoflook gamba’s
- Gemarineerde filetlapjes
- Gemarineerde karbonaadjes
- Kipfilet
- Braadworstjes
- Kipsaté met satésaus

SALADES
- Rundvleessalade
- Pastasalade met tonijn
- Aardappelsalade
- Gemengde salade

EN VERDER
- Boeren frites
- Stokbrood met huisgemaakte kruidenboter en 
tapenade 
- Twee soorten huisgemaakte soep
- Diverse koude en warme sauzen

BarBecue 1 

BarBecue 2 

Indien u uw vlees liever laat bereiden, is het mogelijk 
om dit door een van onze koks te laten doen. Wij 
rekenen daar 50 euro voor.

19,95 p.p

24,95 p.p



Beachclub NU
DrankaRRanGeMenTen

Het is mogelijk om naast het barbecue-/buffetarrangement 
een drankenarrangement te nemen. Onbeperkt consumpties 
voor uw gasten (exclusief buitenlands gedestilleerde 
dranken)

3 uur:
4 uur: 
5 uur: 

Uiteraard kunnen alle dranken ook op nacalculatie verrekend 
worden.

15,00 p.p.
17,50 p.p.
20,00 p.p.



Beachclub NU
IJSBuffeTTen

IJsBuffet 1

IJsBuffet 2

6,25 p.p

8,50 p.p

- Diverse soorten ambachtelijk boerenijs 
- Slagroom
- Warme chocoladesaus
- Warme kersen
- Vuurwerk

- Diverse soorten ambachtelijk boerenijs
- Slagroom
- Warme chocoladesaus
- Warme kersen
- Diverse soorten bavarois
- Slagroomsoesjes
- Tiramisu 
- Vers fruit  
- Vuurwerk


