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Hartelijk dank voor uw aanvraag.
In deze brochure vindt u diverse mogelijkheden voor het geven van een bruiloft, 

feestavond en/of warm en koud buffet.
 

Mocht u speciale wensen hebben, wij denken graag met u mee. 
Wij nodigen u vrijblijvend uit voor een persoonlijk gesprek en laten graag onze locatie zien.

Graag tot ziens!
Directie & medewerkers Restaurant Beachclub NU Biddinghuizen

Restaurant Beachclub NU
NU eten NU drinken NU loungen NU genieten
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Beachclub NU

Bruiloft / feestavond arrangementen



- Koffie/thee met heerlijke slagroomsoezen op de tafels
- Onbeperkt consumpties voor uw gasten (exclusief 
buitenlands gedestilleerde dranken)
- Gedurende de hele avond zullen er warme borrelhapjes 
geserveerd worden
- Een kop koffie/thee ter afsluiting

- Koffie/thee met een luxe taartenbuffet
- Onbeperkt consumpties voor uw gasten (exclusief 
buitenlands gedestilleerde dranken) 
- Gedurende de hele avond zullen er koude en warme 
hapjes geserveerd worden
- Een puntzak friet ter afsluiting

- Koffie/thee met een luxe taartenbuffet
- Onbeperkt consumpties voor uw gasten (exclusief 
buitenlands gedestilleerde dranken)
- Gedurende de hele avond zullen er luxe warme en koude 
hapjes geserveerd worden
- Een puntzak friet ter afsluiting

Arrangement 1

Arrangement 2

Arrangement 3

3 uur 20,95 p.p. 
4 uur 24,95 p.p. 

3 uur 25,95 p.p. 
4 uur 29,95 p.p. 

3 uur 28,95 p.p. 
4 uur 32,95  p.p

Mocht u nog speciale wensen hebben, horen wij dat graag. 
Restaurant Beachclub NU laat ze graag in vervulling gaan. 
Onderstaand een aantal suggesties:  

- Ontvangst met een glas Prosecco
- Een schitterende Champagne toren
- Een heerlijk hapjesbuf
- Buitenlands gedestilleerde dranken in uw arrangement
- Een alternatieve afsluitsnack, bijvoorbeeld een broodje kroket
- Een alternatief voor het luxe taartenbuffet, bijvoorbeeld een
petit four

fet gedurende de avond

Dit zijn nog maar enkele voorbeelden van wat wij voor u 
kunnen regelen.
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Twee uur genieten van onbeperkt koffie en thee met 
verschillende soorten sandwiches, zoete- en hartige hapjes. 
U wordt warm ontvangen met een soepje en een aperitief 
naar keuze.

Graag vooraf reserveren

- Maximaal 15 personen (bij een groter aantal graag 
informeren naar de mogelijkheden)
- Ook is er een mogelijkheid om bijvoorbeeld een 
babyshower te geven, in combinatie met een high tea

Genieten van drie glazen wijn of drie glazen speciaal bier met 
verschillende soorten hapjes. Denk bijvoorbeeld aan 
Kwekkeboom bitterballen, gefrituurde garnalen, bladerdeeg 
hapjes, wrapjes, bruschetta’s en nootjes op tafel. 

Drie uur genieten van onbeperkt fris, bier en wijn in 
combinatie met onderstaand hapjes buffet:

- Ontvangst met een huisgemaakte cocktail of een 
huisgemaakt soepje
- Diverse soorten brood met huisgemaakte kruidenboter, 
aïoli en pesto
- Rundvleessalade
- Zalmsalade
- Diverse soorten wrapjes
- Diverse bladerdeeghapjes
- Diverse bruschetta’s
- Kipsaté met satésaus
- Ambachtelijke gehaktballetjes in saus

Graag vooraf reserveren

High Tea NU

High bier / wijn

Hapjesbuffet NU 
Vanaf 15 personen

18,50 p.p.

21,95 p.p.

3 uur 36,95 p.p. 

Graag vooraf reserveren
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Beachclub NU



KOUDE GERECHTEN
- Rundvleessalade met serranoham, achterham en gerookte
kiprollade
- Zalmsalade met makreel, gerookte forel en Noorse garnaaltjes  

 

- Stokbrood met huisgemaakte kruidenboter, pesto en aïoli
- Rauwkostsalade

Bij dit buffet serveren wij twee soorten huisgemaakte soep.

Warm en koud 
Buffet 1

KOUDE GERECHTEN
- Rundvleessalade met serranoham, gerookte kiprollade,
achterham en pastrami
- Zalmsalade met gerookte makreel, zalm, forel en
Noorse garnaaltjes 

 

- Stokbrood met huisgemaakte kruidenboter, pesto en aïoli
- Rauwkostsalade
- Tonijnsalade
- Aardappelsalade

 Bij dit buffet serveren wij twee soorten huisgemaakte soep.

Warm en koud 
Buffet 2

20,95 p.p. 

25,95 p.p.

KOUDE GERECHTEN
- Rundvleessalade met serranoham, gerookte kiprollade,
achterham, pastrami en rundercarpaccio
- Zalmsalade met makreel, gerookte zalm en haring
- Diverse broodsoorten met huisgemaakte kruidenboter,
pesto en aïoli
- Tomatensalade met verse buffelmozzarella
- Pastasalade met tonijn
- Rauwkostsalade
- Aardappelsalade

Bij dit buffet serveren wij twee soorten huisgemaakte soep.

Warm en koud
Buffet 3
31,95 p.p.

WARME GERECHTEN
- Spiesjes met knoflookgarnalen
- Ambachtelijke gehaktballetjes in saus
- Varkenshaasmedaillons in paddenstoelenroomsaus
- Kipsaté met satésaus
- Kabeljauw met Hollandaisesaus
- Biefstukpuntjes op Oosterse wijze
- Boeren frites
- Gebakken aardappelen
- Aardappelkroketjes

WARME GERECHTEN
- Ambachtelijke gehaktballetjes in saus
- Varkenshaasmedaillons in paddenstoelenroomsaus
- Kipsaté met satésaus
- Kabeljauw met Hollandaisesaus
- Biefstukpuntjes op Oosterse wijze 
- Boeren frites
- Gebakken aardappelen

WARME GERECHTEN
- Varkenshaasmedaillons in paddenstoelenroomsaus
- Kipsaté met satésaus
- Kabeljauw met Hollandaisesaus
- Ambachtelijke gehaktballetjes in saus
- Boeren frites



BREMERBERGDIJK 10
8256 RD 

BIDDINGHUIZEN

0321 - 331629 INFO@
BEACHCLUBNU.NL

BEACHCLUBNU.NL BEACHCLUBNU

Restaurant
Beachclub NU

Barbecue arrangementen



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.  

rekenen daar 50 euro voor.

20,95 p.p. 25,95 p.p.

Wij
Vegetarisch mogelijk.
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Lunchbuffetten



- Een soep uit eigen keuken
- Breekbroodjes met huisgemaakte pesto, kruidenboter en aioli
- Diverse belegde broodjes
 - Rundvleeskroketten
- Gekookte eieren 
- Rundvleessalade
- Onbeperkt koffie, thee, melk en karnemelk

- Twee soorten soep uit eigen keuken
- Diverse broodsoorten, croissants, harde en zachte bolletjes 
en krentenbollen 
- Jonge kaas, oude kaas, brie, achterham, kipfilet, seranoham, 
zoetigheden
- Roomboter, huisgemaakte pesto, kruidenboter en aïoli
- Gekookte eieren
- Rundvleessalade en zalmsalade
- Rundvleeskroketten
- Onbeperkt koffie, thee, melk en karnemelk

-
- Diverse rijk belegde sandwiches
- Boerenomelet 
- Rundvleeskroketten
- Jonge kaas, achterham, kiprollade, seranoham,  
rundercarpaccio, gerookte zalm en zoetigheden

Twee soorten soep uit eigen keuken

- Roomboter, huisgemaakte pesto, kruidenboter en aïloli

- Pastasalade met tonijn, zalmsalade en rundvleessalade
- Vers gesneden fruit
- Onbeperkt koffie, thee, melk, karnemelk en 

Lunchbuffet 1

Lunchbuffet 2

Lunchbuffet 3

15,95 p.p.

17,95 p.p.

22,95 p.p.

verse jus d’orange

- Diverse broodsoorten, croissants, harde en zachte
bolletjes, suikerbrood en krentenbollen



Het is mogelijk om naast uw 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 basis van nacalculatie 
rekend worden.

17,50 p.p.
19,95 p.p.
22,50 p.p.

ver

Natuurlijk is het mogelijk om buitenlands gedestilleerde 
dranken in uw arrangement te nemen, vraag naar de 
mogelijkheden.

Restaurant
Beachclub NU
Drankarrangementen



IJsbuffet 1

IJsbuffet 2

7,25 p.p.

9,50 p.p.

- Diverse luxe ijstaarten
- Slagroom
- Warme chocoladesaus
- Warme kersen
- Vuurwerk

- Diverse luxe ijstaarten
- Slagroom
- Warme chocoladesaus
- Warme kersen
- Diverse soorten bavarois
- Slagroomsoesjes
- Huisgemaakte tiramisu 
- Vers gesneden fruit  
- Vuurwerk

Restaurant
Beachclub NU

IJSbuffetten



Ballonnen en Meer
Samenwerking Restaurant Beachclub NU

met partner

U gaat hopelijk een feest geven op de prachtige locatie 
Restaurant Beachclub NU. 

Om uw feest helemaal af te maken, kan u de locatie laten 
decoreren met ballonnen.

Voor een extra feestelijke touch kunt bij Restaurant Beachclub 
NU kiezen uit 3 pakketten:

Pakket A €100,-
Pakket A-1:
- 12 trosjes van 3 unie 
kleurige heliumballonnen

Pakket A-2
- 5 trosjes van 10 unie 
kleurige heliumballonnen
- 5 trosjes van 3 unie
kleurige heliumballonnen 

Pakket B €200,-
Pakket B-1:
- Een keuze uit pakket A 
en 2 ballon pilaren

Pakket B-2
- Een keuze uit pakket A 
en een 3D ballonnenhart 

Pakket B-3
- Een keuze uit pakket A 
en een ballonnenboog

Pakket C €300,-
Pakket C-1:
- Een keuze uit pakket A, 
B en een ballon der liefde

Een ballon der liefde is 
een ballon gevuld met 
kleine ballonnetjes. Wan-
neer u deze ballon door 
prikt vliegen alle kleine 
ballonnetjes er uit. 
(zie de foto rechts bovenin)

Reserveer “Ballonnen en Meer” NU via Restaurant Beachclub NU



Hotel Elburg
Samenwerking Restaurant Beachclub NU

met partner

Bijzonderheden

- Gratis WiFi
- Roomservice tot en met 23:00 uur
- Oplaadpunt voor E-Bike
- Gratis parkeren - op 3 minuten loopafstand
- Mindervalide parkeerplaats naast het hotel
- Green Label linnen

Bruidssuite 
“Dankbaar wezen”
- Whirlpool met licht 
therapie
- Kingsize bed
- Fles bubbels bij aankomst
- Ontbijt op bed 
(naarwens)
- Royale zithoek met 
bureau

€165,- per nacht (2 pers.)
Excl. €2,25 stadsbelasting 
p.p. per nacht

Superior kamer 
“Havenkade”
- Regendouche met 
handdouche
- Queensize bed
- Bureau met fauteuil
- Continentaal ontbijtbuffet
- Gelegen op de begane 
grond

€110,- per nacht (2 pers.)
Excl. €2,25 stadsbelasting 
p.p. per nacht

Standaardkamer 

- Begane, eerste,-en/of 
tweede verdieping
- Keuze uit inloop douche 
of bad
- Vers “Elburgs” water op 
de kamer
- Continentaal ontbijtbuffet

€99,50- per nacht (2 pers.)
Excl. €2,25 stadsbelasting 
p.p. per nacht

Reserveer NU via Restaurant Beachclub NU



Wedding Florist Simone
Samenwerking Restaurant Beachclub NU

met partner

Maak NU een afspraak via Restaurant Beachclub NU

Een onvergetelijk feest op een mooie locatie, geheel 
aangekleed met jullie favoriete bloemen in jullie kleuren.

De bruidsbloemen weerspiegelen niet alleen jullie 
persoonlijke stijl, ze bepalen ook voor een groot gedeelte de sfeer 

van de gehele bruiloft. Het bruidsboeket en jullie bloemwensen 
zijn heel persoonlijk. 

Simone biedt een vrijblijvend advies op maat.

Lovely Flowers
€222,50

Lovely Flowers
€362,50

Lovely Flowers
€542,50

- Bruidsboeket 
- Bruidegomscorsage 
- 20 tafel boeketjes
- 5 grote boeketten

- Bruidsboeket 
- Bruidegomscorsage 
- 20 tafel boeketjes
- 5 grote boeketten
- 2 zuilen met boeketten

- Bruidsboeket 
- Bruidegomscorsage 
- 20 tafel boeketjes
- 5 grote boeketten
- 2 zuilen met boeketten
- Wedding backdrop
- Welkomstbord


