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for a party !

BBQ Cabana € 27.50 p.p.

• Brazil steak  
• Spareribs
• Kipsaté
• Runderburger
• Visschotel
• Zalmsalade en Pastasalade
• Brood Kruidenboter, tapenade
en aioli
• Frites

Shared dining v/a € 34.50 p.p.
Maximaal 60 personen

Buffet Rio Grande € 28.75 p.p.

• Zalmsalade
• Groene salade met geitenkaas
• Pastasalade
• Visschotel
• Hollandse Nieuwe Haring
• Vers fruit
• Kipsaté
• Warme beenham in mosterdsaus
• Diverse minidesserts
• Brood Kruidenboter, tapenade en aioli
• Frites

VEGETARISCH / GLUTENVRIJ / HALAL
Op aanvraag kunnen wij voor u glutenvrij,
vegetarisch en/of halal verzorgen...

Feest & Partij
BBQ Sombrihna € 29.75 p.p.

• Brazil steak
• Zalmfilet
• Kipsaté
• Runderburger
• Gamba’s in knoflook
• Witvis “papilotte” in tomatensaus
(in dichtgevouwen aluminiumfolie
zodat alle sappen bewaard blijven)
• Visschotel
• Zalmsalade en Pastasalade
• Brood Kruidenboter, tapenade en aioli
• Frites

Walking dinner v/a € 36.50 p.p.
Lunch Brunch Buffet € 25.75 p.p.
• Jus d’orange & Melk
• Diverse luxe broodjes
• Zoetbeleg
• Ham & Kaas
• Rosbief & Fricandeau
• Visschotel
• Groene salade met geitenkaas
• Vers fruit
• Kroketten
• Soep van de dag
• Frites

Hapjes arrangement feestavond € 10.50 p.p.
• 3 rondes bittergarnituur
• 3 rondes luxe hapjes
• Gemengde nootjes op tafel

Receptie Tijdsduur: 90 min.

Sate Buffet € 14.50 p.p.
• 3 stokjes Kipsaté p.p.
• Brood Kruidenboter,
tapenade en aioli
• Frites

• Drankjes uit arrangement HOLLANDA € 18,25 p.p.
inclusief 2 rondes bittergarnituur
en 1 ronde luxe hapjes
• Drankjes uit arrangement DELMUNDO € 20,50 p.p.
inclusief 2 rondes bittergarnituur
en 1 ronde luxe hapjes

Extra los te bestellen

• Haring per stuk of in stukjes op schaal € 3,25 p.st.
• Puntzak frites € 2,95 p.p.
• Bittergarnituur € 1,25 p.st.
• Schaal gedroogde hammen € 3,75 p.p.
• Gemengde nootjes op tafel € 5,50 p.st.
• Gemengde knoflook olijfjes op tafel € 5,95 p.st.
• BBQ uitbreiden met een extra salade € 2,25 p.p.
• Petit Four € 3,50 p.st.
• Huisgemaakte Cheesecake € 3,95 p.st.
• Gemengd Gebak € 4,50 p.st.
• Welkomstdrankjes á € 4,95 p.st.
Cava, Prosecco Bianco
• Gebruik van grote led TV € 65,00

Nagerechten

• Dame Blanche € 6,95 p.p.
• Petit Grand Dessert € 8,95 p.p.
• Dessertbuffet met Vuurwerk € 8,95 p.p.
• Vers Fruit met ijs en slagroom € 7,95 p.p.

Drank arrangementen
Tijdsduur 4.5 uur

Hollanda € 29.75 p.p.

• Koffie & Thee
• Diverse soorten frisdrank
• Jillz rood / wit
• Tapbier: Heineken, Vedett
extra white
• Bier uit fles: Wieckse Rosébier,
Radler, Heineken 0.0, Radler 0.0
• Huiswijn, Port, Sherry, Martini.
• Vieux & Jenever

Delmundo € 32.50 p.p.

• Koffie & Thee
• Diverse soorten frisdrank
• Flugel, Jillz rood / wit
• Tapbier: Heineken, Affligem blond
Vedett extra white,
• Bier uit fles: Corona, Desperado,
Duvel, Affligem dubbel, Affligem
trippel, Heineken 0.0, Radler 0.0,
Brugse zot, Liefmans, Texels
skuumkoppe
• Huiswijn, Port, Sherry, Martini
• Vieux, Jenever
• Whisky, Bacardi White,
Malibu, Gin.

Informatie over het reserveren
Wij zijn geopend vanaf maart t/m eind oktober.
• Reserveren voor een BBQ, Buffet of Feestavond is mogelijk vanaf 30 personen.
Voor kleinere groepen graag even telefonisch contact met ons opnemen.
• Voor de vrijdag en zaterdag: vanaf 40 personen
Bij het boeken van een arrangement berekenen wij voor kinderen vanaf 4 t/m 12 jaar de halve prijs.
Onze prijzen zijn inclusief Zaalhuur, Personeelskosten en BTW.
Ook beschikken wij over een mooie Serre die u vanaf 30-60 personen kunt reserveren en exclusief
voor u en uw gezelschap is.
• Het is mogelijk uw Bruidstaart zelf te bestellen wij rekenen € 1,- schotelgeld p.p.
• Bij gebruik van confettikanonnen wordt er een toeslag gerekend van € 75.Om uw reservering definitief te maken dient u binnen 2 weken een aanbetaling over te maken:
10-30 pers.: 200,00 euro
30-60 pers.: 400,00 euro
va. 60 pers.: 600,00 euro
T.n.v. Strandpaviljoen “SandCbar” Katwijk.
Rabobank Katwijk aan Zee: NL33 RABO 0313.2055.74
o.v.v. (bedrijfs-) naam & datum reservering
NB: Deze aanbetaling wordt verrekend met de eindfactuur. Bij annulering wordt de aanbetaling
gerekend als reserveringskosten.
Betalingstermijn: uiterlijk 2 weken voor aanvang van uw feest dient reeds 50%
van uw offerte aanbetaald te zijn. Dit alles wordt verrekend met uw eindfactuur.
Strandpaviljoen SandCbar
Tel. 071 401 48 18 • Mob. 06 53 98 38 13 Internet: www.sandcbar.nl • E-mail: contact@sandcbar.nl
K.v.K. 66982529 • BTW nr. NL 856780819.B01 • NL33 RABO 0313.2055.74
Als u dichtbij Strandpaviljoen SandCbar wil parkeren dan kunt u het beste gebruik maken
van de parkeergarage Zeehos. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar
http://www.p1.nl/parkeren/katwijk

