
 

 

Arrangementen 

bij 

Beach Break 
  



 

BeachBreak BBQ’s 

 

BeachBreak is de plek om even lekker te ontspannen, uit de drukte van alle andere strandtenten. 

Hier niet hutje mutje op elkaar, maar lekker de ruimte om optimaal te kunnen genieten. 

Ons vlees is vers en komt dagvers van slagerij Vooijs. 

Dit staat garant voor vers, lekker, verantwoord vlees. Dus geen diepvries vlees. 

 

De vis komt van Schuitemaker uit Katwijk.  

Ook dit is altijd vers! 

 

Bijna al onze salades maken we zelf! Dus altijd met liefde gemaakt, en het smaakt ook nog eens 

goed! 

 

Barbecue 1 = €15,- per persoon  

Van de houtskoolgrill: 

 Gemarineerde kipfilet 

 Chipolata barbecue worst 

 3x saté stokjes 

 Runderfilet 

 

Saladebar: 

 Griekse Salade (Salade, verse groente en 

rauwkost, olijven,  citrusdressing) 

 Aardappel Salade 

 Huzaren Salade  

 

Voor erbij: 

 Vers gebakken brood 

 Kruidenboter 

 Diverse sauzen 

 
  



 

Barbecue 2 = €20,- per persoon 

Van de houtskoolgrill: 

 Runderburger 

 Chipolata bbq worst 

 Shaslick 

 3x Saté stokjes 

 

Saladebar: 

 Griekse salade (Salade, verse groente en rauwkost, olijven,  citrusdressing) 

 Pasta Pesto Salade 

 Aardappel en Huzaren Salade 

 

Voor erbij:  

 Vers gebakken brood 

 Kruidenboter 

 Diverse sauzen    
  



 

 

Barbecue 3 = €24,50 per persoon 

Van de houtskoolgrill: 

 Runderburger 

 Biefstuk 

 Varkenshaas Sate 

 Gemarineerde Kipfilet 

 Spare ribs. 

 

Saladebar: 

 Griekse salade (Salade, verse groente en rauwkost, olijven,  citrusdressing) 

 Pasta Pesto Salade 

 Salade Caprese 

 

Voor erbij: 

 Vers gebakken brood 

 Kruidenboter 

 Diverse sauzen 
 

 

 

Extra opties of toevoegingen aan uw BBQ : 

 Tonijn   + 4,- per persoon 

 Zalmfilet  + 3,- per persoon 

 Garnalenspies  + 2,- per persoon 

 Gamba’s  + 4,- per persoon 

 

       

  



 

Pasta buffet €12,50 per persoon 

- Penne of Tagliatella pasta 
Keuze uit drie soorten saus 

 Bolognese saus 

 Kip pesto saus 

 Vegetarische saus 

- Groene salade  

Saté buffet €17,50 per persoon 

Variatie van verschillende soorten vlees : 
 Kippendij 
 Kip filet 
 Varkenshaassaté 
- Vers gemaakte pindasaus 

- Kroepoek  

- Vers afgebakken stokbrood  

 

Hamburger buffet €17,50 per persoon 

- Hamburger broodjes 

- Verse runderburgers (180 gr) 

- Allemaal verschillende & lekkere toppings zodat je zelf je broodje kan samenstellen! 

  



 

Borrel arrangement 

Wilt u een borrel of feest geven aan het strand in een sfeervolle en ongedwongen omgeving? Dan 
bent u bij Beach Break aan het juiste adres!  

Wij schenken geen alcohol onder de 18 jaar. Bij twijfel kunnen wij om legitimatie vragen. 

Drankarrangement standaard vanaf €10,50 euro per uur 

Ons standaard drankarrangement bestaat uit koffie, thee, frisdrank, water, fruitsap, flesjes bier, onze 
huiswijnen (wit, rosé en rood) 

 Zoutjes op tafel 
 1 borrelhapje per persoon 

 

Speciaal bieren zoals desperado’s of palm kan alleen op nacalculatie  

Wilt u luxe hapjes? Ook dat kan bij Beach Break! Wij rekenen hier €2,50 euro extra voor. 

Inhoud van de luxe hapjes op aanvraag. 

 

Optionele uitbreidingen voor de feestavond. 

 Verhuur van tenten  

Gehele terras laten overdekken:   €500  

 Professionele D  J set huren   €300 excl. BTW 

 


