DE MOOISTE FEESTEN
BRUILOFTEN & BBQ ’S
BOVEN ZEE!

DE MEEST UNIEKE
LOCATIE VAN NEDERLAND!
FEEST OF TROUWERIJ?
WIJ NEMEN ALLES GRAAG VOOR U UIT HANDEN.

DRANKARRANGEMENT 1 BIER,
WIJN EN FRISDRANKEN

DRANKARRANGEMENT 2 DRANK
ALL-IN:

Het drankarrangement bier, wijn en frisdranken
omvat onbeperkt gebruik van tapbier, rode- en
witte wijn, frisdranken, sappen,
koffie en diverse theesoorten.

Het drankarrangement drank all-in omvat: onbeperkt
gebruik van alle drankjes van drankarrangement
1, binnen- en buitenlands gedistilleerde drankjes,
met uitzondering van champagne, prosecco en
cocktails.

TIJDSDUUR
1 uur
2 uur
3 uur
4 uur
5 uur

PRIJS
€   9,€ 18,€ 25,€ 30,€ 35,-

per
per
per
per
per

persoon
persoon
persoon
persoon
persoon

TIJDSDUUR                        PRIJS
1 uur                             	 € 13,- per persoon
2 uur                               € 22,- per persoon
3 uur                             	 € 29,- per persoon
4 uur                             	 € 34,- per persoon
5 uur                               € 39,- per persoon

WELKOMSTDRANKJE:
WIE KENT DE PIER OP
SCHEVENINGEN NIET?
Als je naar het uiterste puntje op de pier loopt vind
je Club De Pier. Overdag is het een restaurant waar
je heerlijk kunt eten en ‘s avonds de perfecte locatie
voor feesten en partijen. Het terras is compleet vernieuwd met heerlijke lounge banken, een buitenbar
en een bbq. De heerlijke muziek maakt het plaatje
compleet en niet te vergeten het unieke uitzicht!
Ook binnen is de sfeer warm, open en gezellig.
Mede door het spontane personeel voel je je hier
snel op je gemak.

FEESTEN EN TROUWEN BOVEN ZEE!
Bij een perfecte bruiloft hoort een perfecte locatie.
Of het is voor een groot feest met een paar
honderd man of een gezellige receptie, bij ons is
het allemaal mogelijk. Met onze ervaring, perfecte
catering en gezellig personeel maken we van jullie
trouwdag een feestdag. Wie zijn trouwfeest bij
Club De Pier viert krijgt gratis een duo sprong van
de Bungee Jump direct bij onze restaurant-club
gelegen. Maak samen letterlijk en figuurlijk de
sprong en maak van deze dag een dag om nooit
te vergeten op deze unieke locatie boven zee!

KENMERKEN VAN DEZE LOCATIE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Meest unieke locatie van Nederland
Boven zee
Officiële trouwlocatie
Perfect voor recepties en (thema)feesten
Heerlijk dineren, ook diverse buffetmogelijkheden
BBQ op terras
Binnen en buiten mogelijkheden
Groot zonneterras
Uitzicht op zee, strand, boulevard en het Kurhaus
Geschikt voor grote en kleine groepen

Wij bieden ook de mogelijkheid werk uit handen
te nemen en alles voor het perfecte feest voor je te
regelen. Van DJ’s, bands in alle genres, entertainment tot trouwambtenaren. Club De Pier is een full
service organisatie.

Champagne
Henkel Sekt /Rose
Prosecco
Cocktails v.a.

€
€
€
€

9,5,50
4,50
7,50

per
per
per
per

glas
glas
glas
glas

* Zaterdag, Zondag en Feestdagen gelden andere
tarieven

DRANKARRANGEMENT 3 DRANK
ALL-IN EN COCKTAILS.
Het drankarrangement drank all-in en cocktails
omvat:onbeperkt gebruik van alle drankjes van
drankarrangement 2 en van heerlijke cocktails.
TIJDSDUUR                   PRIJS
1 uur
€ 16,- per persoon
2 uur
€ 32,50 per persoon
3 uur
€ 39,50 per persoon
4 uur
€ 45,00 per persoon

VERLENGINGSKOSTEN:
Deze kosten gelden ná de tijdsduur van het
gekozen arrangement en zijn inclusief zaalhuur
en personeelskosten.
Bier, wijn en frisdranken:
€ 4,50 per half uur per persoon
Drank all-in:
€ 5,50 per half uur per persoon
Drank all-in en cocktails:
€ 8,- per half uur per persoon
Indien u tíjdens het evenement wilt verlengen,
dan bedragen de kosten respectievelijk € 7,-,
€ 9,- en € 11,- per half uur per persoon. Bij
verzorging van koude buffetten, geven wij u de
volgende suggesties: (vanaf 25 personen)

CATERING À € 23,50,- P.P.
Diverse salades met o.a.:
• 	Huzarensalade met asperge ham en gevulde
eieren.
• 	Florida kipkerrie salade met een
vruchtengarnituur.
• Salade Russisch ei met diverse visgarnituren.
• 	Gerookte en peper makreel, haringfilets met
uitjes, gegrilde ham gevuld met perzik.
• 	Twee soorten stokbrood, roomboter en
kruidenboter.

CATERING DE LUXE À € 29,50,- P.P.
Luxe schotels met o.a.:
• Huzarensalade en Mexicaanse maïs salade.
• Florida kipkerrie salade met een vruchtengarnituur.
• Garnalensalade met selderie en ananas.
• Salade Russisch ei met diverse visgarnituren.
• Gerookte en peper makreel, haringfilets met uitjes.
• 	Vers gebraden rosbief met remouladesaus en
diverse soorten paté met cumberlandsaus.
• Gerookte kuikenborstfilet met sinaasappelsaus.
• 	Twee soorten stokbrood, roomboter en
kruidenboter.

WARM BUFFET À € 39,50 P.P.
• 	Kip in tomatenroomsaus met champignons
& paprika
• Kalfsvleesstoofschotel in roomsaus
• Schotse lamsvleesstoofschotel
• Boeuf Stroganoff stoofschotel
• Verse zalmfilets in dillesaus
• Prei-balletjes-kaasschotel
• Visstoofpotje ‘Provence’
• Groenten lasagne ‘gratin’ (vegetarisch)
• Aardappelgratin taart (vegetarisch)
• Wilde rijst mix (uiteraard vegetarisch)

ALLES IS MOGELIJK. ENKELE VOORBEELDEN:
KOUD BUFFET À € 39,50 P.P.

PARTYHAPJES COMBI V.A. € 2,50 P.P.

• Frisse zomersalade met tomaat, paprika,
appel & rettich (vegetarisch)
• Salade met cantharellen, grotchampignons &
bleekselderij (vegetarisch)
• 	Bonte courgette salade in heldere dressing
(vegetarisch)
• Komkommer-honingmeloen salade (vegetarisch)
• Surimi & garnalen in pikante roommayonaise
• Haringsalade met rode-bieten, appel & yoghurt
• Ham v/h been met honing-mosterd saus
• Gegrilde biefstukschotel met pesto & parmesan
• Goudse kaassalade met ananas,ui,
komkommer & paprika (vegetarisch)
• 	Fetakaassalade met rijst, linzen, ui in olijfolie
(vegetarisch)
• 	Appel-venkelsalade met stukjes mango
(vegetarisch)
• Zongedroogde tomaten tapenade (vegetarisch)
• Cupjes kruidenboter
• Vers gebakken stokbrood in mand
• Gekruid plukbrood in mand

Assortiment van opgemaakte hapjes per persoon:
• partyhapjes ‘Bittergarnituur
• partyhapjes ‘vlees/vega’
• partyhapjes ‘vis deluxe’
• partyhapjes ‘exclusief’

LUNCHBUFFET ‘DE LUXE’ À € 29,50 P.P.
• 	Zalm-, tonijn- & russisch-ei salade: decoratief
& royaal opgemaakt
• Gerookte zalm & gerookte paling
• Diverse luxe vleeswaren
• Gegrilde rosbief met pesto & parmesan
• Franse beenham met honing-mosterd saus
• Spaanse Serano ham met blokjes meloen
• Gegrilde kipfilet met pommodori tapenade
• Diverse luxe kaassoorten
• Brie schotel
• Port salut & Old Amsterdam
• 	Gesorteerde luxe broodjes, vers gebakken
& in sfeervolle manden
• Vers fruitsalade
• Melk, karnemelk en jus d’orange in glazen kannen

Alle warme gerechten worden geserveerd in
chafing dishes (warmhouder met branders die
ruim voldoende zijn voor 2 uur brandtijd). Tevens
kunnen wij zorg dragen voor overige cateringwensen zoals tenten, inrichting, serviesgoed,
sta-tafels, muziek e.d., dranken en personeel evt.
bij grotere gezelschappen.

DIVERSE BUFFETTEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sushi buffet
Thaise buffet
Franse buffet
Italiaanse buffet
Oosterse buffet
Tapas buffet
Caribische buffet
Marokaanse buffet
Indonesisch buffet

*Eigen catering is ook mogelijk

BINNEN EN BUITEN
MOGELIJKHEDEN
FEESTEN BOVEN ZEE!

DESSERTBUFFET GRAND DESSERT
In samenwerking met onze patissier Frédéric Spicher hebben we een aantal zeer smakelijke dessert
buffetten samengesteld.
Voor de invulling van een feestelijk Grand-Dessert kunnen wij van harte ons Dessertbuffet Grand
Dessert aanbevelen. Afhankelijk van het aantal gasten dat gebruik gaat maken van het dessert-buffet
wordt door de patissier uit een gevarieerd aanbod luxe taarten, schnitts en petit-fours een smakelijke
selectie gekozen die ook aansluiting heeft bij het seizoen...

EEN OVERZICHT VAN ONZE ASSORTIMENT:

BBQ ARRANGEMENT:

LUXE TAARTEN:
• Vruchten Charlotte
• Chocolade-brownie taart
• Citroen-appel taart
• Chocolade-Banaan
• Champagne taart
• Kwark met rode vruchten
• IJstaart
• Mascarpone met bosaardbeien

BBQ/BUFFET EASY GOING € 24,50 P.P.
• Saté, hamburger en tonijn.
• Rauwkostsalade
• Aardappelsalade, 4 sauzen en stokbrood
• Friet
			
BBQ/BUFFET CLUB DE PIER € 27,50 P.P.
• Saté, biefstuk,hamburger, tonijn
en een scampi spies.
• Rauwkostsalade
• Zalmsalade
• Aardappelsalade
• 4 sauzen
• Friet en stokbrood

SCHNITT:
• Chocolade-Mango
• Groene Thee-Frambozen
• Witte Chocolade-Sinaasappel
• Tiramisu
PETIT-FOUR ASSORTIMENT:
• Peren-Tartelette
• Eclairs
• Chocolade-Passiemousse
• Mascarpone Tartelette
• Groene Thee Mousse

BBQ/SATE BUFFET CLUB DE PIER € 20,50 P.P
• Biefstuk en Kip
• Rauwkostsalade
• Zalmsalade
• Aardappelsalade
• 4 sauzen
• Friet en stokbrood

TROUWEN
BOVEN ZEE

EVENTUEEL BBQ AANVULLEN MET:
BBQ worst, speklapje, biefstukspies of lams saté
BBQ en toetjes buffet vanaf 20 personen.
BUFFET EASY GOING (KOUD) € 17,50 P.P.*
• Huzaren- en zalmsalade
• Rauwkostsalade
• Tomaten/ komkommer salade
• Stokbrood met kruidenboter en aïoli
De salades zijn rijkelijk belegd met vis en vleeswaren

SATE BUFFET CLUB DE PIER € 22,- P.P.*
• Gemarineerde kipsaté
• Albondigas (pittige gehaktballetjes)
• Huzaren- en zalmsalade
• Rauwkostsalade
• Friet
• Stokbrood met kruidenboter
De salades zijn rijkelijk belegd met vis en vleeswaren

TOETJES BUFFET € 9,50 P.P. Leuk als afsluiter!
Diverse ijssoorten: tiramisu, vruchtenkwark en chocomousse
Chocolade fondue
* Buffetten zijn vanaf 20 personen!

RECEPTIE EN/ OF LUNCH
Recepties vanaf 30 personen voor 2 uur € 17,50 p.p.
Inclusief: koffie/thee, fris, wijn, bier en hapjes.		
Lunch ‘THE BEACH’ vanaf 20 personen € 12,50 p.p.
Inclusief: diverse broodjes, zoetigheid, luxe vleeswaren,
een gekookt eitje, koffie/thee, melk en/of karnemelk.
		

DIVERSEN
•
•
•
•
•
•
•

Tent/overkapping zijterras (op aanvraag) v.a. € 1000,Licht en geluid 		
v.a. € 750,DJ (diverse stijlen)		
v.a. € 350,Beamer (plus scherm ) 		
v.a. € 150,Podiumdelen 		
v.a. €
50,Trouwen zonder horeca 		
v.a. € 1500,Aankleding 		
v.a. € 500,-

Prijzen en informatie in deze folder zijn onder voorbehoud van fouten
en wijzigingen

Strandweg op de Pier • Scheveningen • T. 070 - 358 793 4
www.de-pier.nl • info@de-pier.nl

