
FEESTEN BIJ
BRUNOTTI BEACHCLUB.



Op dit arrangement zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing.

FEESTEN BIJ.

PRIJZEN 

• Huur Lighthouse incusief feestopstelling en inzet barpersoneel    € 199,00
• Huur tweede terras met grote stretchtent       € 999,00
• Festivalverlichting in stretchtent        € 150,00
• Speaker met microfoon         € 150,00

LOCATIEMOGELIJKHEDEN 
 
LIGHTHOUSE ZAAL
We ontvangen je graag in onze Lighthouse zaal. Geschikt voor kleine borrels en grote feesten.  
De ruimte is uniek doordat het een aparte ruimte is met eigen bar en groot terras met uitzicht  
op het Oostvoornse Meer. 

TERRAS  
Een feest aan het strand? Met onze stretchtent en beachbar creeren we de perfecte plek  
met echte beach vibes.

De gehele locatie is ook exclusief te huur, vraag onze eventmanagers naar de mogelijkheden.
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FEESTEN 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 (ook vega), 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
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FEESTEN BIJ.
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.
Drankarrangement kids t/m 11 jaar 5 uur                       € 17,50 p.p. 
  
PROOSTMOMENT
Receptie 1 uur, per persoon € 7,50
Prosecco, per glas  € 4,25
Kir, per glas  € 4,50
Prosecco met rood fruit  € 4,75
Alcoholvrij welkomstdrankje  € 3,75
Cocktails met of zonder alcohol € 8,50 / € 6,50 
Schotelgeld tot 20 personen of vanaf 20 personen € 2,00 / € 1,50
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FEESTEN BIJ.
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
Surfers plateau met een proeverij  € 25,00
van warme en koude hapjes  

BORRELBITES & LATE NIGHT SNACK
Mini hamburger  € 5,75
Puntzakje friet & mayo  € 3,25
Puntzakje friet van zoete aardappel  € 4,75
Bittergarnituur, 3 stuks p.p.  € 2,95
Bitterballen p.s. € 1,00
Kaassticks met oude kaas p.s. € 1,25

AMUSES
 •  Pokébite met sushirijst, wakame, mango, zalm  

en Japanse mayonaise 
•  Dungesneden runderribeye met truffelmayonaise  

en rode ui
•  Oosters gemarineerde rundertartaar met koriander 

De amuses zijn te bestellen vanaf 25 stuks á €3,75 p.s.

Onze tips:
ONZE DJ MAAKT JULLIE FEEST COMPLEET!  
We werken samen met een professioneel bureau, zodat er altijd een DJ is die bij jullie past. Uiteraard 
vind er een gesprek voorafgaand plaats om jullie wensen door te geven. Boekbaar vanaf 550,00

STYLING OP JE FEEST – YES EVENTS
Jessica is te bereiken via www.yesevents.nl, info@yesevents.nl of 06-51365972

NIET NAAR HUIS NA EEN FANTASTISCHE DAG? Overnacht in een van de kamers boven de beachclub. 
Meer info en boeken via www.beachhoteloostvoorne.nl

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


