
GROEPEN BIJ
BRUNOTTI BEACHCLUB.



Op dit arrangement zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing.

GROEPEN BIJ.
Op zoek naar een activiteit met een groep op het water, rondom het Oostvoornse meer 
of op het strand? In ons activiteitencenter is er altijd iets dat past bij jouw bedrijfsuitje, 
vriendenweekend, vrijgezellenfeest, familiedag of voetbaluitje. 

Waterarrangement á    
   €22,50 p.p.

Avontuur op het water! Met het 
waterarrrangement leer je de 
beginselen van het windsurfen, 
powerkiten of suppen (stand up 
paddling). We kunnen afsluiten 
met een echte supbattle, de 
ultieme teambuildingsactiviteit.

Landarrangement á    
   €17,50 p.p.

Lekker actief, maar geen nat pak? 
Bij dit arrangement geniet je van 
de omgeving per fiets of 
mountainbike (meerprijs €10,- 
per persoon). Het Oostvoornse 
Meer is de perfecte plek om te 
genieten met je fiets of 
mountainbike. Het parcours 
rondom het Meer is geschikt voor 
beginners en gevorderden.

Strandarrangement á    
   €14,50 p.p.

Met de voetjes in het strand 
met het strandarrangement. In 
dit pakket bieden we een divers 
aanbod aan beach games aan, 
afhankelijk van het weer. We gaan 
lekker aan de slag met 
discwerpen, bamboe bouwen, 
beachvolleybal, jeu des boules en 
vlotbouwen. Go team!

Onze aanraders
Onze toparrangementen duren allemaal 1,5 uur en zijn te boeken vanaf 10 personen. Wil je meer doen? Voor 
10,- extra kun je een uur extra beachvolleyballen, racen met de BIG SUP’s of de beachgames doen! 

Binnenactiviteit
Valt het weer tegen of willen jullie liever een interactieve binnenactiviteit? Wij organiseren een hele toffe 
(gepersonaliseerde) Pubquiz, Music Dinner Quiz of Indoor Escapegame. Te boeken vanaf 20 personen.

Vergaderen met uitzicht op het Oostvoornse Meer? Neem contact op met onze eventmanagers voor de mogelijkheden. 

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



Op dit arrangement zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing.

GROEPEN BIJ.
Diner & barbecue
Genieten van een diner aan tafel of lekker relaxed rondom de barbecue. 
Voor ieder (budget) wat wils en al te boeken vanaf 12 personen.
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.

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 landbrood met kruidenboter
Mals gegrilde runderentrecôte of vis van het seizoen 
met gegrilde groente

Dessertbuffet          €7,50
Tiramisu, chocolademouse en verse fruitsalade
Ijsbucket (Ola waterijsjes)   €2,25
Ijsbucket (Magnums & Cornettos)  €2,75 

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.


