Bedrijfsfeest

2022

Boeking@clubzand.com
0251 - 65816
Prijzen zijn excl. BTW

We love to party
Paradise
Club Zand beschikt over een privé zaal met bijbehorend terras met uitzicht op zee. De chille loungehoekjes, het houten
interieur, gekleurde veldbloemen en Balinese parasols creëren het ultieme surfer’s paradijs! Bij Club Zand chill je lekker met
je voetjes in het zand met een verfrissend biertje in je hand. De zomerse cocktailbar draagt bij aan de laidback strandsfeer,
evenals de loungemuziek die op de achtergrond draait. Op het terras maakt de brandende vuurkorf jullie feest helemaal
compleet.

Party time
Voor veel bedrijven hebben wij al een bedrijfsfeest mogen organiseren en dat vinden wij super tof! We hebben ervaring
met grote groepen (500+) maar organiseren met liefde ook events voor kleinere groepen. We kijken naar wat past bij de
organisatie en jullie mensen. Willen jullie alles erop en eraan en lekker gek? Of liever een beetje rustig aan? Wij staan open
voor alles!

‘’Goede muziek om op te dansen, fijne massages om te relaxen, lekkere eten om te genieten en genoeg Gin Tonic om de
heupen los te krijgen. Dat was Beachclub EIFFEL26 in een notendop, waar 300 collega’s genoten van een heerlijke avond!’’
Eiffel26
“Wat was het goed geregeld bij Club Zand, het eten, de muziek en natuurlijk de hele sfeer die het feest compleet maakte.
Complimenten aan de medewerkers die oog voor alles hadden! De gasten waren ook lovend over de hele beleving.” OPPstap
“Voor ons Summer XXL-feest was Club Zand dé locatie om nog één keer de zomer te vieren. Naast de geweldige ambiance
van de club zelf, was de BBQ heerlijk. Samen met de op en top bediening die ervoor zorgde dat je glas nooit leeg was, heeft
BrandDeli Sfeerbeheer een onvergetelijk zomerfeest kunnen geven!” BrandDeli
“We zijn goed ontvangen en verzorgd. Het eten was lekker en voor iedereen wat wils en een goede prijs/kwaliteit verhouding.
Prachtige locatie en aardig personeel, ook het contact vooraf om alles af te stemmen was prettig” Too Good To Go

The love for food

Braai & Grill is the new BBQ
Regular

Fancy

Op tafel
•
• Bread platters
met dips
• Quinoa bowl
avocado | mango | edamame boontjes
• Loaded fries
met dip

Live van de grill
•
•
•
•
•

Let’s braai

Op tafel
•
• Bread platters
met dips
• Quinoa bowl
avocado | mango | edamame boontjes
• Loaded fries
met dip

De vlees, vis en vega items
worden samen geserveerd
op grote platters, goed
gevuld met de gegrilde
seizoensgroenten.

Live van de grill

Iberico ribfingers
Hoisin kippendijen
Smoked kalfssucade
Zoete puntpaprika met feta
Gegrilde seizoensgroenten
met dips & garnering

€32,50 per persoon

•
•
•
•
•

Smoked gemarineerde zalm
Angus short ribs
Hoisin kippendijen
Bio Bavette
Gegrilde seizoensgroenten
met dips & garnering

€36,50 per persoon

Zin in extra items?
Wij denken graag
met je mee.
Vega?
Geef het aantal personen
door & wij verzorgen een
vega braai.

Mini sweet treat
Keuze uit:
• Tony Chocolonely brownie
• Panacotta
• Chef’s special

€5,50 per persoon

Scroppino
Frozen cocktail
Vodka l Cava l citroenijs

€6,50 per persoon

Sweet treat tasting
Selectie van:
• Tony Chocolonely brownie
• Pannacotta
• Mini scroppino
• Chef’s special

€9,50 per persoon

Shared diner
Starters
• Bread platters
met dip
• Geroosterde aubergine
yoghurt safraandressing | granaatappel
• Miso soup
tauge | edameme boontjes
• Tataki van zwaardvis
wasabi | sesam | zeewier

Main

• Verse vis uit de oven
seizoensafhankelijk
• Butchers choice
seizoensafhankelijk
• Green Shakshuka
courgette | ei | broccoli
• Geroosterde seizoensgroente
kruidenolie

Supplement loaded fries €1,50 per persoon.

Sweet treat tasting
•
•
•
•

Selectie van:
Tony ChocolonelyBrownie
Mini Scroppino
Pannacotta
Chef’s special

€37,50 per persoon

Vega?
Geef het aantal personen
door & wij verzorgen een
vega shared diner.

Extra
Voor de kids

Lunchproeverij

De kids (3 t/m 12 jaar) genieten van een
kidsmenu met onder andere friet, snacks,
appelmoes en een ijsje.

€9,00 per kind

Voor een hele dag inclusief weckpotten
limo, frisdranken, kidsmenu, ijsje en lekkers.

€30,00 per kind

Een heerlijke proeverij van de kaart.
Zowel vis, vlees als vega gerechten.
Sap en mineraal water op tafel.

€17,50 per persoon

Beachborrel

Beachborrel & Bites
2,5 uur
• Onbeperkt koffie/thee, frisdranken, huiswijnen, pils
van de tap, 0.0 bier & Club Zand tropisch wit zand.
• Tortilla’s met guacamole.
• Shared platter gevuld met bites.
• Bittergarnituur.
Uurtje extra? €9,80 p.p.

€29,50 per persoon

Extra bites
p.p. per ronde
Gyoza 				2,2
Empenadas			2,5
Yakatori spies			2,5
Cauliflower snack			2,2
Mix bitterbal/kaasstengels
1,2

Time for some
drinks

Extra

Beach party

• Proostmoment bubbels €4,50
• Scroppino of cocktails v.a. €6,50
• Speciaalbier of wijn (in overleg)
• Buitenlands gedistilleerd (in overleg)
• Club Zand tropisch wit zand fust (20L) €125
• Midnight snack friet €3,50 p.p.

Drinks and more

Feest
arrangement
• Onbeperkt koffie/thee, frisdranken.
• Onbeperkt huiswijnen, pils van de tap
en 0.0 bier.
• Tortilla’s met guacamole op tafel.
• Shared platters gevuld met bites.
• Bittergarnituur.
• Zaalhuur incl. het allerleukste en
ervaren personeel.

Te boeken vanaf 20:00
Vier uur feest

Regular €32,50 per persoon

Fancy €49,50 per persoon

All-in
regular

All-in
fancy

• Onbeperkt koffie/thee, frisdranken.
• Onbeperkt huiswijnen, pils van de tap en
0.0 bier.
• Tortilla’s met guacamole op tafel.

Alleen i.c.m. ander arrangement

€8,00 p.p.p.u

• Onbeperkt koffie/thee, frisdranken.
• Onbeperkt huiswijnen, pils van de tap
en 0.0 bier.
• Onbeperkt 5 speciaal bieren.
• Onbeperkt 3 buitenlands gedestilleerde
dranken.
• Cocktail weckpot.
• Tortilla’s met guacamole op tafel.

Alleen i.c.m. ander arrangement

€12,50 p.p.p.u

Speciaal bierkruiwagen
Honderd speciaalbiertjes in een kruiwagen
met crushed ice. Denk aan Coronaʼs, Despoʼs
en witbiertjes. Aangekleed met limoentjes.

€500

Cocktailbar
Cocktailbar met professionele shaker voor 3 uur.
Inclusief honderd cocktails (3 tot 4 soorten)
en aankleding.
Daarna €5,00 per cocktail.

€800

Weckpot party
Lekker je eigen Gin Tonic, Cocktail of Sangria
tappen vanuit een weckpot (minimaal 8 liter).

€25 per liter

Let’s get the party started

Party time
DJ drive-in show
4 uur
Boek onze huis DJ om jullie avond
nog completer te maken. Verlichting,
versterkt geluid en de nieuwste
apparatuur zijn aanwezig. In overleg
met onze DJ kan jullie muziekstijl
worden besproken. Gegarandeerd
een feestje!
€75,00 per uur extra

€650

Live sax
Terwijl de DJ zijn plaatjes spint, danst
een saxofonist live door het publiek.
Hij speelt de leukste hits mee. Verras
je gasten met een uniek feestje!

Live music

In overleg

Wij werken samen met diverse
singer/songwriters. Geniet van live
muziek tijdens jullie borrel of diner.
Eigen songs & verzoek nummers. Het
kan allemaal!

In overleg

Maak het af
Aankleding pakket
€100,00
Droogbloemen, kaarsen, planten, vuurkorf.
Fotobooth 			
€400,00
Incl. eigen ontwerp, pops, onbeperkt
fotostrips en alles digitaal achteraf.

