Arrangementen

Welkomstdrankje
Wij hebben diverse mogelijkheden om jullie dag/avond feestelijk te openen.
De drankjes kunnen natuurlijk ook tussendoor geserveerd worden of voor een
proost moment. Prosecco, Cider & Fresh Lemonade zullen wij uitserveren.
De vruchtensappen worden geserveerd in een ‘old school’ teil.
Prosecco wit/rose (per glas)
Bosvruchtencider/perzikcider (alcoholvrij, per glas)
Fresh Lemonade (gember, citroen, munt & honing, per glas)
Vruchtensap (peer of mango of cranberry, per flesje)

€ 5,50
€ 3,50
€ 4,90
€ 4,90

Borrel
Wilt u uw feest aankleden met een aantal lekker hapjes?
Onderstaande prijzen zijn per persoon en de gehele dag door te verkregen.
#1. Kaasstengels, Bitterballen, Olijven & Feta, Calamaris.

€ 3,50

#2. Kippenvleugels, Mozzarella & serranoham, Tapaskroketjes,
Bitterballen, Olijven & Feta.

€ 4,90

#3. Tapaskroketjes, Calamaris, Pulled Pork bites, Bitterballen,
Mozzarella & zongedroogde tomaatjes

€ 5,80

#4. Loempia’s, Gamba’s, Pulled Pork bites, Varkensspiesjes,
Kaasstengels.

€ 7,90

#5. Gyoza, Zalmspiesjes, Kippenvleugels, Mozzarella &
zondgedroogde tomaatjes, Pepers gevuld met roomkaas,

€ 10,80

#6. Nachos gegratineerd met cheddarkaas met salsa.

€ 3,20

#7. Vloerbrood met huisgemaakte aioli & tapenade

€ 3,40

#8. Knoflook brood uit de oven

€ 2,50

BBQ
Onderstaande BBQ arrangementen zijn te combineren met onze
drankarrangementen. De BBQ arrangementen zijn vanaf 25 personen en worden
in een buffetvorm geserveerd. BBQ’s worden ten alle tijden begeleid door een van onze
grill chefs (bij minder dan 50 personen reken wij een meerprijs van € 65,00).
BBQ #1.
Kipsateh, Spareribs, Pulled Chicken, 100% Rund Hamburger, Sardines

€ 22,50

BBQ #2.
Kipsateh, 100% Rundhamburger, Varkenshaassateh, Gamba,
Merquez worstje (in te ruilen voor sardines of kippenvleugel)

€ 23,80

BBQ #3.
Varkenshaassateh, Pulled Chicken, Sparerib, Zalm,
Kippenvleugel (in te ruilen voor merquez worstje of sardines)

€ 25,20

BBQ #4.
Varkenshaassateh, Merquez worstje, Varkens porchetta sateh,
Bavette (in te ruilen voor tonijnsteak), Zalm

€ 26,50

BBQ #5.
O’Sullivan Angus spiesjes, Houthakkers steak, Gamba, Zalm,
100 % Rundhamburger

€ 31,50

Bij de BBQ wordt geserveerd:
Vloerbrood met aiolie / Steakhouse frites met bijbehorende sauzen
Spinazie salade (Spinazie, mozzarella, cherry tomaat, rode ui)
Tonijn pasta salade (Tonijn, penne, boontjes, zwarte olijven, cherry tomaat)
Grove Rauwkost salade (Komkommer, appel, bleekseldrij)
Watermeloen salade (Watermeloen, feta, kikkerertwen)
Aardappelsalade (Aardappel met rucola)
Extra te bestellen bij een BBQ (prijzen per persoon):
Groentespiezen
Maiskolf (2 stuks)
Vers fruit salade
Knoflook brood uit oven
Banaan met pure chocola
Marshmellows fruity 8 stuks (originele amerikaanse)

€ 2,20
€ 3,00
€ 3,20
€ 2,50
€ 3,20
€ 2,60

Dessert
Ambachtelijk appelgebak met slagroom (Taart Enzo)
Ambachtelijk Italiaanse ijstaart (cassata)
Moelleux au chcolat met slagroom (lava cake)
Dessertbuffet (slagroomsoesjes met chocoladesus, vers fruitsalade,
bosvruchten bavarois, soft fude rum rozijnen & pate de fruits mango.)

€ 5,40
€ 3,50
€ 5,40
€ 8,50

Lunch/High Tea
Lunch #1.
Vloerbrood (licht/donker), Tomatensoep, Boerenachterham, Salami,
Belegen boerenkaas, Roerei, Tonijnsalade, Grove rauwkostsalade,
Rundvleeskroket, Handfruit, Confiture, Jus d’orange & Melk

€ 14,50

Lunch #2.
Vloerbrood (licht/donker), Bretonsevissoep, Boerenachterham, Salami,
Serranoham, Belegen boerenkaas, Roerei, Tonijnsalade,
Grove rauwkostsalade, Rundvleeskroket, Yoghurt met vers fruit,
Confiture, Jus d’orange & Melk

€ 18,00

High Tea #1. (Minimaal 10 personen)
Diverse thee, Soft fudge chocolade, Slagroomsoesje, Cupcake (mini),
Clubsandwich, Serrano sandwich, Sandwich tonijnsalade,
Sandwich cajunkip, Scones met clotted cream, Zoetigheden.

€ 17,00

Drankarrangementen
Drankarrangementen zijn te combineren met onze bbq’s of met een borrel.
Naast onze drankarrangementen kunt u natuurlijk ‘a la carte’ drank afnemen.
Drank zal dan de gehele dag/avond worden geturfd en conform onze prijzen worden
afgerekend.
Er kan ook een ‘grens’ worden ingesteld zodra u dit bedrag heeft bereikt zullen wij u
een seintje geven. Al deze mogelijkheden zijn eindeloos te combineren.
De dranken die onze arrangementen bevatten zijn: Bier van de tap, Huiswijnen,
Frisdranken, jonge jenever, vieux, koffie & thee.
Drankarrangement #1. € 18,00 p.p
2 uur afkoop drank, 1 ronde bitterballen, Tafelzoutjes.
Drankarrangement #2. € 21,00 p.p
3 uur afkoop drank, Glas prosecco, 1 ronde bitterballen, Tafelzoutjes.
Drankarrangement #3. € 25,00 p.p
4 uur afkoop drank, Glas prosecco, 1 ronde bitterballen, 1 ronde mini loempia’s,
Tafelzoutjes.

Feestarrangementen
Onze feestarrangementen bestaan uit een 4 tal ronden hapjes en 4 uur drank afkoop.
De arrangementen worden voornamelijk geboekt wanneer er gefeest en gedanst dient
te worden. Wilt u een DJ die de plaatjes voor u draait dan kunnen wij deze voor u
regelen. Het paviljoen is uitgerust met de nodige speakers en licht om u feestje
compleet te maken.
Feestarrangement #1. € 29,00
Ontvangst met een glas prosecco en tafelzoutjes op tafel.
1ste Ronde: Nachos met dip, Pinchos met chorizo, Pinchos met tonijnsalade
2de Ronde: Bitterballen, Knoflookbrood, Loempia’s
3de Ronde: Pinchos met gerookte zalm, Pinchos met serranoham
4de Ronde: Mini Frikandel, Tapaskroketjes
Afsluiter broodje kroket
Feestarrangement #2. € 33,00
Ontvangst met een glas prosecco en tafelzoutjes op tafel.
1ste Ronde: Pinchos met mozzarella, Pinchos met Zalm, Pinchos Serranoham
2de Ronde: Bitterballen, Knoflookbrood, Loempia’s
3de Ronde: Varkenshaasspiesjes, Calamaris
4de Ronde: Kippenpootjes, Pulled chicken hapje
Afsluiter frietje met fritessaus

Flamengo’s
Welkom bij strandpaviljoen Flamengo’s gelegen aan het mooiste stukje strand
van kijkduin. In 2015 heeft het paviljoen een complete metamorfose ondergaan.
Nieuwe frisse kleuren, meer banken om in te kunnen relaxen en een nieuwe keuken
met moderne kookapparatuur.
Het paviljoen zal zich in de aankomende jaren zeker nog aanpassen aan de behoefte
van onze gasten.
Te samen met de ontwikkeling van onze keuken hebben wij ons menu ook aangepakt.
Leveranciers leveren nu dagelijks verse produkten om zo een constante kwaliteit te
kunnen bieden aan onze gasten.
Dat het paviljoen een uitstekende feestlokatie is voor uw bedrijfsfeest, familiefeest
of welke goede reden u ook heeft. Blijkt uit de nodige feestgangers die u al zijn
voorgegaan. In tegenstelling tot andere badplaatsen staan wij vrij t.o.v andere
paviljoens. Dit geeft uw feest toch een exclusiever gevoel dan elders. Voor activiteiten
is dan ook meer dan genoeg ruimte om deze te ondernemen.
Tot op heden is het gratis parkeren en de afstand van parkeerplaats naar paviljoen telt
5 minuten lopen.
Wij zijn een officieel erkende trouwlocatie. En hebben al de nodige bruiloften mogen
verzorgen. In onze brochure zijn geen bruiloft arrangementen opgenomen. De reden
is dat trouwerijen meestal specifieke wensen met zich meebrengen.
Deze kunnen/willen wij graag vorm geven in een persoonlijk gesprek
met het bruidspaar.
Van borrel tot bedrijfsdag met knallend eindfeest ons personeel zal het een dag maken
om niet te vergeten. Bij elke partij zal u een aanspreekpunt hebben.
De gastheer/gastvrouw zal ervoor zorgen dat u met een tevreden gevoel het paviljoen
zal verlaten.
Bent u enthousiast geworden en wilt u graag u feest bij ons onder brengen dan kunt u
ons altijd bellen of mailen. Mocht u vragen hebben of is er iets onduidelijk m.b.t
de arrangementen dan kunt u ons altijd bereiken.
Vergeet niet dat er in de omtrek van het paviljoen genoeg slaap mogelijkheden zijn.
Het Roompotpark heeft de nodige faciliteiten en slaapplekken van klein tot groot.
Tegenwoordig kunt u ook wakker worden in een van de strandhuisjes die op het strand
staan. Deze zijn ook via Roompotpark te boeken. Geeft u dus een feest bij ons en wilt
u niet dezelfde avond naar huis dan zijn er mogelijkheden genoeg.
Wellicht tot snel,
Mvg
Team Flamengo’s

Aanvullende informatie
Offertes & Reserveringen:
Heeft u een offerte ontvangen en wilt u deze op lokatie doornemen dan kunnen we
daar een afspraak voor plannen om zo de nodige details door te nemen.
Gaat u akkoord met de offerte dan zult u dit digitaal moeten bevestigen.
Vanaf dat moment is de reservering pas geldig en zullen wij deze voor u vastleggen.
Het paviljoen bechikt over diverse terrassen u kunt uw voorkeur uitspreken echter
kunt u hier geen rechten aan ontlenen. (weersomstandigheden)
Aantallen dienen minimaal 10 dagen van te voren digitaal aangeleverd te worden.
De aantallen die aangegeven worden dienen ook afgerekend te worden. Bij meer
gasten dan aangegeven dient dit te worden bijbetaald.
Betaling:
Strandpaviljoen Flamengo’s hanteert een betalingstermijn van 1 week. Mocht u niet
kunnen voldoen aan deze eis. Dan horen wij dat graag van te voren.
Voor kleinere bedragen geldt dat u deze direct kunt pinnen.
Levering:
Wij leveren volgens de UVH, op al onze overeenkomsten/transacties is dit ook
van toepassing.
De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn de voor waarden waarop in
Nederland gevestigde horecabedrijven, zoals hotels, restau rants, cafés
en aanverwante bedrijven (waaron der ca te ringbe drijven,
party-servicebedrijven e.d.), hore-cadien sten verlenen en
horecaovereenkomsten sluiten. De UVH zijn gede poneerd bij de
Kamer van Koophandel in Woer-den en aldaar ingeschreven onder nummer 40482082.
Workshops & Activiteiten
Strandpaviljoen Flamengo’s is niet aansprakelijk voor letsel dat opgelopen is tijdens
workshops of activiteiten. Deze activiteiten zijn op eigen risico.
Wij besteden deze activiteiten uit aan professionele event buro’s die dit risico zelf
dragen. Wilt u meer informatie m.b.t deze kwestie dan kunnen we u in contact brengen.
Speciale eetwensen:
Zijn er gasten die allergieën of vegetarisch zijn dan kunnen wij onze
arrangementen daarop aanpassen. Ook voor gasten die halal vlees eten kunnen wij
bedienen.

Workshops & Activiteiten
Wil je je dag wat extra aankleden met workshops & activiteiten dan kunnen wij dat
voor u realiseren. Zowel de familie- als bedrijfsdag kan met deze elementen worden
aangevuld. Wij werken samen met ervaren event buro’s die uw dag een extra boost
kunnen geven. Is er een gemeleerde groep aanwezig dan kunnen er verschillende
activiteiten/workshops worden gekozen.
Het strand bij strandpaviljoen Flamengo’s leent zich bijzonder goed voor
bedrijfsuitjes/teambuildingdagen. Het paviljoen is vrijstaand en geeft daardoor
meer exclusiviteit dan elders.
Onderstaand vind u een aantal workshops/activiteiten die u kunt boeken via
strandpaviljoen Flamengo’s.
Beachvolleybal:
De dinosauriaër van de strandactiviteiten. Dit spel kan in velen variaties gespeeld
worden van simpele afval race tot volledige competitie. De regels zijn niet
al te ingewikkeld dus makkelijk te spelen voor iedereen.
Powerkiten:
Ervaar de kracht van de elementen. Powerkiten draait om techniek en timing.
Denk jij dat je de kite zonder enig probleem in controle kan houden?
Ga de uitdaging aan op het strand van kijkduin.
Zeskamp:
Wilt u een van ‘de’ activiteiten voor teambuilding dan is zeskamp een juiste keuze.
Deze activiteit wordt doorgaans op maat gemaakt voor de klant. Dit kan van simpele
hollandse spelen tot reusachtige stormbanen.
Robinson Experience:
Het team moet door middel van fysieke en geestelijke krachten te samen tot
oplossingen komen. Daag jezelf en je teamleden uit tot het uiterste te gaan en zo
de winst binnen te slepen. Een goede activiteit voor tembuilding of familiedag.
Boetseer je collega:
Laat je de creativiteit uit je vingers vloeien op een stuk klei en probeer zo
gedetailleerd mogelijk je collega te boetseren. Door tips van de docent kan je
met simpele truukjes een top boetseerwerk tevoorschijn toveren.
Zandkastelen:
Als kind ook al de meest grote bouwwerken op het strand gerealiseerd? Wordt het een
kasteel van gigantisch formaat met boogbruggen en een uitkijktoren of een ander
architetonisch hoogstandje. Ga aan de slag met ‘zandkasteel gereedschap’ en geef
uw fantasie de ruimte voor prachtige creaties.
Djembe:
Ga aan de ‘slag’...... Djembo vereningd mensen door middel van ritme en muziek.
Djembe is voor de familieuitjes altijd een zeer geslaagde activiteit, maar kan voor
bedrijven ook zeer goed werken als teambuilding.
Bovengenoemde workshops zijn een greep uit alle workshops die wij kunnen
organiseren. Wil je meer weten over de workshops kom dan langs
of maak een afspraak.

