
FEESTEN BIJ
BRUNOTTI BEACHCLUB.



Op dit arrangement zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing.

FEESTEN BIJ.
Brunotti Beachclub is de ideale locatie voor elke feestelijke gelegenheid.
Host een babyborrel in het restaurant. Proost op het terras tijdens de nieuw-
jaarsborrel. Ga helemaal uit je dak op je verjaardag in onze Lighthouse room met 
groot terras én eigen bar. Wat de reden van je feestje ook is, bij Brunotti 
Beachclub zorgen we ervoor dat jij kunt genieten!

Onze tips om jouw feestje compleet te maken:

Onze eigen DJ zorgt ervoor dat iedereen zich vermaakt. Wil je dansen of een lekkere achtergrond-
muziek? Hij regelt het en neemt van tevoren al jullie wensen door. Pakketprijs voor 5 uur, zonder 
kleine lettertjes €500,-

Wil je het feest nog specialer maken? Onze vaste styliste Jessica van Yes Events creëert met haar 
aankleding een echt wow-effect. www.yes-events.nl

Prijslijst opbouw & inrichting

Huur terras & opbouw feestopstelling (exclusief decoratie)    €175,00
Zaalhuur & opbouw feestopstellling (exclusief decoratie)     €175,00
Speaker met microfoon         €150,00

De gehele locatie is ook exclusief te huur, vraag onze eventmanagers naar de mogelijkheden.
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Josper Experience            €39,50
Een heerlijke culinaire verrassing uit de Josper houtskooloven. Geniet van een proeverij van gerechten in 
twee gangen. Vlees, vis en groenten worden bereidt in de oven, waardoor je een authentieke smaakbeleving 
krijgt. Uiteraard houden we rekening met voorkeuren en allergieën. Voor €49,50 p.p. boekt u een complete 
3-gangen Josper Experience.

Barbecue arrangement
Alle barbecues worden geserveerd met:
Verse seizoenssalades , breekbrood met 
kruidenboter & tapenade, frietjes met sauzen
Kids t/m 3 jaar eten gratis. Kids tussen 4-12 jaar 
betalen 50%

Surfers BBQ      €19,50
The best burger in town, malse kippendijsaté 
en spekfakkel

Beach BBQ     €25,50
The best burger in town, malse kippendijsaté, 
knapperig merquezworstje en ribeye steak

Brunotti BBQ     €29,50
The best burger in town, malse kippendijsaté, 
ribeye steak, zalmfilet en maiskolf

Vega BBQ      €25,50
The best vegan burger in town, vega shaslick, 
knapperige groentenspies & zoete maiskolf

Brunotti diner
Geserveerd met een frisse seizoenssalade en 
geroosterde roseval aardappels uit de oven met 
knoflook en rozemarijn

Brunotti diner      €24,50
Huisgemaakte pomodorisoep met knapperige
croutons, gemarineerde kipdijsaté, huisgemaakte 
spareribs of the best burger in town

Brunotti luxe diner    €29,50
Dungesneden rundercarpaccio met rucola, 
zongedroogde tomaat, truffelmayonaise, 
pijnboompitjes en parmezaanse kaas of gamba’s 
met knoflookolie en oerbrood met kruidenboter
Mals gegrilde runderentrecôte of vis van het seizoen 
met gegrilde groente

Diner & barbecue
Genieten van een diner aan tafel of lekker relaxed rondom de barbecue. 
Voor ieder (budget) wat wils. Andere wensen? Onze chef denkt graag met jullie mee!
Voor groepen vanaf 20 personen zetten wij een kok in. Wil je niet zelf bbq’en en is de groep kleiner dan 20 personen? Dat kan voor €50,- extra.
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Dessert
Ijsbucket met verschillende soorten Ola ijs        €2,25
Ijsbucket deluxe met Magnums en Cornettos        €2,75
Dessertbuffet met tiramisu, chocolademouse en verse fruitsalade     €7,50

Drinks & Bites
Drankarrangement 5 uur                       €27,50 p.p.
Inclusief koffie, thee, Heineken, frisdranken, huiswijnen, binnenlands gedistilleerd
Extra bij te boeken bij het drankarrangement, geldig voor alle gasten. 
Speciaal bieren                      +€2,50 p.p.
Buitenlands gedistilleerd                           +€7,00 p.p. 
Receptie per uur            €7,50 p.p.
Prosecco, per glas            €4,25
Prosecco, per fles            €29,00
Kir, per glas             €4,50
Prosecco met rood fruit           €4,75
Alcoholvrij welkomstdrankje           €3,75
Schotelgeld taart tot 20 personen          €2,00
Schotelgeld taart vanaf 20 personen          €1,25
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Amuses á €2,50 p.s. Minimale afname 20 stuks
Toast met brie | honing | walnoot
Spiesje van mozzarellabolletje | zongedroogde tomaat
Gegrilde courgette | champignon-ricotta
Wrap pesto | mozzarella | zongedroogde tomaat
Gemarineerde kippendijreepjes | pesto tagliatelle
Tartaar van runderlende | truffeldressing
Tonijn tartaar | appel | ui | kappertjes
Zalm tartaar | dille limoen

Altijd iets te snacken
Noten & zoute stengels, per set   €5,25 

Breekbrood & smeersels, per set   €6,75

Groenten snacks met dip, per set   €7,75

Brunotti’s proeverij, 5 st p.p.    €15,75
4 personen per plank

Brunotti’s vega proeverij, 5 st. p.p.   €16,75 
4 personen per plank

Borrelbites & late night snack
Mini hamburger, per stuk    €3,75
Mini broodje pulled pork, per stuk   €3,75
Mini broodje shoarma, per stuk   €3,75
Puntzakje friet & mayo, per stuk   €3,25
Puntzakje friet, zoete aardappel   €4,75
Bittergarnituur, 3 stuks p.p.    €2,75
Bittergarnituur Deluxe, 5 stuks p.p.   €4,75
Bitterballen, 6 stuks    €4,25
Kaassticks met oude kaas, 6 stuks  €4,25

Neem contact op met onze eventmanagers om jullie feest te boeken.
Romana 06-21572290 Christy 06-11255482 of via events@brunottibeachclub.com


