
Noordoever Oostvoornse Meer 3 - 3233NC Oostvoorne - T: 0181 - 820 233 
www.brunottibeachclub.com - events@brunottibeachclub.com

DINEREN BIJ
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 BUFFET
Alle barbecues worden geserveerd met verse seizoenssalades, 
breekbrood met smeersels en frietjes met sauzen. Kinderen tot  
12 jaar kunnen kiezen voor het kidsbuffet met snacks, frietjes, 
brood en snackgroenten á €10,- p.p.

SURFERS BBQ  € 22,50
The best burger in town, malse kippendijsaté 
en spekfakkel 

BEACH BBQ € 26,50
The best burger in town, malse kippendijsaté,  
varkenshaas shaslick en gegrilde groenten

BRUNOTTI BBQ € 29,50
The best burger in town, malse kippendijsaté,  
steak, garnalenspies en gegrilde groenten
 
VEGA BBQ  € 29,50
Vega of halal bbq mogelijk

ZELF BARBECUEËN OP HET STRAND
Zelf barbecueën op het strand of live cooking?  
Vraag onze eventmanagers naar de mogelijkheden.

BRUNOTTI DINER  € 29,50
Brood met smeersels op tafel.  
Voorgerechten  
Huisgemaakte tomatensoep of vissoep.  
Hoofdgerechten Brunotti burger (ook vega),  
kippendijsaté of tagliatelle met garnalen 

BRUNOTTI DELUXE DINER   € 39,50
Brood met smeersels op tafel.  
Voorgerechten Rundercarpaccio, garnalen in de look  
of geitenkaas uit de oven  
Hoofdgerechten Steak, crespelle met spinazie en ricotto  
of (Mexican) burger.  
Nagerechten Warm appelgebak met ijs of chocolade  
lavacake

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met frietjes  
en sauzen 

WALKING DINNER                                              € 37,50 
Een proeverij van verschillende bites: pokébite met  
zalm, amuse van rundercarpaccio, brushetta, mini  
broodje hamburger, aardappelkrokketjes, yakatori  
spiesjes en huisgemaakte chocolademousse. Op tafel  
plaatsen we vers brood met smeersels 

Bij alle arrangementen houden we rekening met  
allergieën en dieetwensen.

JOSPER EXPERIENCE (OKTOBER-MEI) € 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, uitgeserveerd door onze bediening.
 
WORLD FOOD MARKET * € 49,50 
Ga met ons mee op wereldreis. Op verschillende plekken worden foodconrners gecreërd. In elke  corner wordt eten uit  
een ander land gepresenteerd. We reizen door Mexico, Italië, Spanje en Azië. Helemaal aangekleed in de juiste sferen!

* niet in de zomervakantie

Neem contact op met onze eventmanagers  
om een arrangement te boeken.

Romana 06-21572290 Christy 06-11255482 of  
via events@brunottibeachclub.com


