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BORRELEN

LUNCHEN

bij BAIT

bij BAIT

Vanaf 20 personen

Vanaf 15 personen

Drankarrangement
6 euro p.p. per uur incl. wijn/tapbier/fris/PSV/koffie & thee.
of
Drank Turven
Alle drankjes worden los verrekend.

Weer of geen weer, Beachclub BAIT is de ideale lunchlocatie aan het
strand! Van lekkere broodjes tot een uitgebreide lunch, alles bereid
met dagverse ingrediënten. Voor kleine en grote gezelschappen
bieden wij een sfeervolle plek, zowel binnen als buiten!

Bubbels
Glas Prosecco 5,90 p.p.
Glas Champagne 10,50 p.p.
Borrelhapjes Simpel
Olijven, amandelen, spinazie-kaaskroketjes en bitterballen,
glaasje gazpacho met watermeloen.
4,50 p.p.
Borrelhapjes Luxe
Olijven, amandelen, spinazie-kaaskroketjes, bitterbal, crostini met
huisgemaakte makreelsalade, loempia van thaise curry en sesam.
6,50 p.p.
Borrel en Bites
4-uurs arrangement inclusief:
• Onbeperkt huiswijn/tapbier/fris/warme dranken
• Borrelhapjes simpel: Olijven, amandelen, spinazie-kaaskroketjes en
bitterballen, glaasje gazpacho met watermeloen.
27,50 p.p.

HIGH TEA
bij BAIT

Gezellig bijkletsen met lekkere hapjes en
een kopje thee? Vanaf 15 personen bieden wij
een High Tea met diverse zoete en hartige
hapjes van onze patissier. Zoals bijvoorbeeld:
• Mini carrot cake
• Chocolade truffels
• Mini-quiches
• Kaasstengels
• Mini sandwiches met zalm en komkommer
• 2-uur onbeperkt thee, met keuze uit diverse theesoorten.
24,90 p.p.
Uitbreiding drankarrangement
incl. wijn/tapbier/fris/PSV/koffie & thee.
6,00 per persoon per uur

Easy Lunch
1-uursarrangement inclusief:
• Lunchbuffet met avocado sandwiches
en broodjes carpaccio met Parmezaan.
• Soepje van het seizoen
• Holtkamp kroket
• Mini pastel de nata
• Onbeperkt koffie/thee
• Kannen jus d’orange en melk
16,50 p.p.
Lunch Uitgebreid
1-uursarrangement inclusief:
• Lunchbuffet met avocado sandwiches en
broodjes carpaccio met Parmezaan.
• Soepje van het seizoen
• BAIT salade met rivierkreeftjes, makreel en gerookte zalm.
• Mini pastel de nata
• Onbeperkt koffie/thee
• Kannen jus d’orange en melk
19,90 p.p.
Uitbreiding drankarrangement
incl. wijn/tapbier/fris/PSV/koffie & thee.
6,00 per persoon per uur

ONTBIJTEN
bij BAIT

Ontbijt/Brunchbuffet
Vanaf 20 personen
• Diverse broodsoorten, croissant en chocoladebroodje
• Kaas, vleeswaren en zoet beleg
• Fruitsalade van het seizoen
• Yoghurt met granola
• Roerei
• Griekse salade
• Glaasje jus d’orange
14,90 p.p.
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BBQ-EN

ZOET

bij BAIT

bij BAIT

Vanaf 12 personen
Zelf grillen op je eigen houtskool BBQ!
Alle BBQ’s worden geserveerd met :
• Brood met kruidenboter en aioli
• Friet
• Salsa verde, aioli en chipotlemayonaise
• Seizoensgroente en Griekse salade
Voor gezelschappen vanaf 30 personen wordt er door ons
gegrild op onze Amerikaanse BBQ’s. Minder dan 30 personen
en toch liever een chef? Dan rekenen we een meerprijs van
75 euro per gezelschap, indien beschikbaar.
BBQ Mix
Steak, Black Angus burger, merques-worstje, zalm en gamba
23,90 p.p.
BBQ Mix extra Fishy
Steak, Black Angus burger, zalm, Argentijnse wilde gamba en tonijn
26,90 p.p.

Dudok appeltaart
4,30
Holtkamp Carrot Cake
5,00
Ben & Jerry’s Fudge Brownie / Chunky Monkey / Cookie Dough
3,80
Chocolade lavacake met frambozenijs
7,50
Tiramisu met koffiestroop
6,90
Grand dessert
Diverse soorten zoete lekkernijen in buffetvorm.
Een uitgebreide selectie van taart, ijs en vers fruit.
9,50 p.p.

BBQ Mix extra Meaty
Steak, varkensprocureur, Black Angus burger,
Argentijnse wilde gamba, lamskotelet
26,90 p.p.
BBQ Kids
Hamburger, merques-worstje, frietjes met appelmoes
en een waterijsje toe
9,90 p.p.
BBQ Veggy
Haloumi, maiskolf, groentespies,
vegaburger, courgette gevuld met roomkaas
23,50 p.p.
BBQ and drinks
2,5-uursarrangement inclusief:
• onbeperkt huiswijn/tapbier/fris/warme dranken
• BBQ Mix of Veggy
38,00 euro p.p.
BBQ, Snacks and, drinks
3-uursarrangement
• onbeperkt huiswijn/tapbier/fris/warme dranken
• Borrelhapjes Simpel
• BBQ Mix of Veggy
45,00 euro p.p.
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DINEREN
bij BAIT
DRIE GANGEN DINER
15 tot 40 personen
U maakt per gang een keuze voor het gezelschap.
Uiteraard houden wij rekening met dieetwensen en allergieën.
Vooraf:
BAIT salade met rivierkreeftjes, makreel en gerookte zalm.
of
Carpaccio met balsamico, olijfolie en Parmezaanse kaas
of
Catalaanse gazpacho met watermeloen
Hoofdgerecht:
Flammkuchen met crème fraîche, groene asperges,
cherrytomaatjes en Parmezaan (V)
of
Picanha met salsa verde en jus van zwarte knoflook
of
Gegrilde tonijnfilet met romige basilicumdressing
en tomatensalade

DINERBUFFET VANAF 40 PERSONEN
• Brood met kruidenboter en aioli
• Soep van het seizoen
• Gegrilde groenten met basilicum, walnoten en Parmezaanse kaas
• BAIT salade met rivierkreeftjes, makreel en gerookte zalm.
• Vegetarische couscoussalade
• Flammkuchen met crème fraîche, groene asperges,
cherrytomaatjes en Parmezaan (V)
• Picanha met salsa verde en jus van zwarte knoflook
• Dessertglaasje
32,50 p.p.
WALKING DINNER VANAF 50 PERSONEN
• Salade en broodbuffet
• Catalaanse gazpacho met watermeloen.
• Kibbeling van kabeljauw met huisgemaakte ravigottesaus
• Steak tartaar met piccalillymayonaise
• Ravioli met paddenstoelen en salieboter
• Gegrilde tonijnfilet met romige basilicumdressing en
tomatensalade
• Pure chocolademousse met een kletskop
38,50 p.p.

Nagerecht:
Tiramisu, de klassieker
of
Kaas plateau met appelstroop
of
Chocolade lavacake met frambozenijs
36,00 p.p.
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PARKEREN
bij BAIT
Wij kunnen voor jullie gasten parkeerplekken reserveren
bij parkeerplaats de Kuil. Kosten hiervoor zijn 4,00 p.p.
Gasten kunnen dan gewoon doorrijden bij de parkeerplaats.
Geen overbodige luxe bij mooi weer.

BETALING
Betaling is mogelijk per pin, Mastercard, Visa of contant.
Vanaf 500 euro is het mogelijk om per factuur te betalen,
mits wij op voorhand de facturatiegegevens hebben ontvangen op
info@beachclubbait.nl. Onze betaaltermijn is 14 dagen.
Op al onze diensten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca
van toepassing, deze zijn te vinden op www.khn.nl/uvh-nl
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