
DINEREN
BRUNOTTI BEACHCLUB.



Op dit arrangement zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing.

DINEREN BIJ.
DINER & BARBECUE
Bij Brunotti Beachclub ben je welkom voor een ontspannen barbecue,  
heerlijk diner of een culinaire verrassing uit onze Josper houtskooloven. 

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  € 21,50
The best burger in town, malse kippendijsaté 
en spekfakkel

BEACH BBQ € 25,50
The best burger in town, malse kippendijsaté, 
varkenshaas shaslick en maiskolf

BRUNOTTI BBQ € 29,50
The best burger in town, malse kippendijsaté, 
steak, zalmfilet en maiskolf
 
VEGA BBQ  € 25,50
The best vegan burger in town, vega shaslick, 
knapperige groentespies & zoete maiskolf

BRUNOTTI DINER  € 29,50
Geniet vooraf van rundercarpaccio, knoflookgarnalen  
of huisgemaakte soep. Als hoofdgerecht serveren we  
de Brunottiburger (keuze in vlees of vegetarisch),  
kippendijsaté of vis van het moment. 

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met frietjes  
en sauzen 

WALKING DINNER                                              € 37,50 
Presentatie van verschillende bites in 7 rondes:  
poké bite met zalm, rundercarpaccio, mozzarella  
met tomaat, mini broodje hamburger, zakje friet  
met mayonaise, kippendijsaté, chocolademousse  
met vers fruit. Op de tafels plaatsen we vers brood  
met smeersels. 

DESSERT
IJsbucket met diverse soorten Ola ijs € 3,50
Chocolademousse met vers fruit                                    € 4,95
Dessert proeverij van de chef € 9,50

Bij alle arrangementen houden we rekening met  
allergieën en dieetwensen.

JOSPER EXPERIENCE  €39,50
Het pronkstuk in de keuken is onze Josper houtskooloven, waar het vlees, de vis en groenten in  
worden bereidt. Door het hoogwaardige houtskool en perfecte regeling van hete lucht, krijgt alles  
een unieke karakteristieke rooksmaak. Geniet van een proeverij van gerechten in drie gangen. 
 
WORLD FOOD MARKET  € 59,50 
Ga met ons mee op wereldreis. In verschillende corners worden foodcorners gecreëerd. In elke  
corner wordt eten uit een ander land gepresenteerd. We reizen door Mexico, Italië, Spanje en Azië.  
Helemaal aangekleed in de juiste sferen!

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


