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VERGADEREN
BRUNOTTI BEACHCLUB



Op dit arrangement zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing.

HUUR VERGADERZAAL    € 125,- p.d.d.
Per dagdeel: ochtend, middag, avond
Inclusief beamer en flipover, draadloos  
internet, gratis parkeren voor de deur

VERGADERARRANGEMENT 4 UUR  € 16,50 p.p.
Onbeperkt koffie, thee, water, Koekela’s proeverij

VERGADERARRANGEMENT 8 UUR  € 38,50 p.p.
Inclusief koffie, thee, water, Koekela’s proeverij, 
beach lunch en middagsnack met keuze uit: 
verse fruitsalade, bittergarnituur of mini wraps 

SURFERS LUNCH     € 12,95 p.p.
Vers belegde Italiaanse bollen met  
Rotterdamse kaas en tonijnsalade,  
wrap met kipfilet

BEACH LUNCH     € 15,95 p.p.
Huisgemaakte pomodorisoep, landbrood  
met van Dobben kroket en landbrood met  
Rotterdamse kaas en honing mosterdsaus

BRUNOTTI LUNCH    € 17,95 p.p.
Wrap met carpaccio, uitsmijter kaas en  
tonijnsalade geserveerd op versgesneden  
landbrood

BORREL 1 UUR      € 13,50 p.p.
Open bar met huiswijnen, bier, frisdranken,  
koffie, thee & binnenlands gedestilleerde dranken.  
Luxe notenmix & warme borrelgarnituur (3 stuks p.p.)

ACTIVITEITEN
De bijeenkomst afsluiten met een gezamenlijke activiteit? Ons 
activiteitencenter heeft een divers aanbod om de dag compleet te 
maken! Een greep uit het aanbod:
Windsurfclinic   € 34,50 p.p. 
Sup clinic   € 24,50 p.p.
Expeditie Robinson  € 24,50 p.p.
Beach & watergames   € 22,50 p.p.
Fiets puzzeltocht  € 24,50 p.p. 
Surfboard schilderen  € 22,50 p.p.

JOSPER EXPERIENCE (OKTOBER-MEI) € 39,50 p.p.
Het pronkstuk in de keuken is onze Josper houtskooloven, waar het 
vlees, de vis en groenten in worden bereidt. Door het hoogwaardi-
ge houtskool en perfecte regeling van hete lucht, krijgt alles  een 
unieke karakteristieke rooksmaak. Geniet van een proeverij van 
gerechten, uitgeserveerd door onze bediening.

BRUNOTTI DINER  € 29,50 p.p.
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 p.p.
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 

BARBECUE ARRANGEMENTEN VANAF  € 22,50 p.p.
Op een ontspannen manier de dag afsluiten? Wij bieden complete 
barbecue arrangementen aan, voor de echte vleesliefhebber of de 
vegetariërs. Altijd geserveerd met verse seizoenssalades, breek-
brood met smeersels en frietjes met sauzen. 

DESSERT
IJsbucket met diverse soorten Ola ijs € 3,50 
Huisgemaakte chocolademousse á € 4,95
Verrassingsdessert van de chef á  € 9,50

VERGADEREN BIJ

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

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

MAAK DE VERGADERING COMPLEET MET EEN BORREL,  
DINER, BARBECUE OF TEAMBUILDINGSACTIVITEIT


