DÉ LOCATIE VOOR UW PARTIJ

Alexander Beach Club is gesitueerd op de meest centrale strandlocatie in Noordwijk. De
Koningin Wilhelminaboulevard, winkelstraat en uitgaanscentrum bevinden zich allemaal op een
steenworp afstand.
Alexander Beach Club is een bijzonder geschikt trefpunt voor zakelijke en familiebijeenkomsten. Barbecues, recepties, Walking Beach Dinners, bedrijfsfeesten en trouwfeesten
krijgen bij Alexander Beach alle ruimte en aandacht die nodig zijn om een grandioos succes te
garanderen.
U en uw gasten ontvangen wij graag op onze Beach Club. De chef-kok staat met zijn staf borg
voor overheerlijke borrelgarnituren, barbecues en Walking Beach Dinners.
In de bijlagen met suggesties bieden wij u graag een kijkje in onze keuken. Natuurlijk kunt u
naar eigen smaak en idee een barbecue of koud- en warm buffet samenstellen waarbij variaties te
maken zijn op verschillende prijsniveaus.
Door de grote binnenlocatie en onze ruime terrassen (die wij kunnen voorzien van partytenten)
kunnen wij evenementen verzorgen van 2 tot 250 personen. Kortom, voor Alexander Beach Club
gaan uw wensen geen zee te hoog.
In samenwerking met een aantal gerenommeerde evenementenbureaus zijn wij gespecialiseerd in
het verzorgen van uw actieve bedrijfsfeest, personeelsuitje, teambuilding, incentives en actief
vergaderen voor bedrijven en groepen van 15 tot 250 personen. Uw evenement wordt door ons
tot in de puntjes verzorgd.
Mocht u na het doorlezen van deze documentatie vol “heerlijkheden” advies wensen, dan zijn
wij gaarne bereid u van dienst te zijn.
Het Alexander Beach Club Team

Alexander Beach Club
Koninging Wilhelmina Boulevard afrit 10
Postbus 1056
2200 BB NOORDWIJK
Tel. 071-36 204 89 / Fax. 071-36 178 82
www.alexanderbeach.nl / info@alexanderbeach.nl

DRANKEN EN DRANKARRANGEMENTEN
Voor groepen tot 40 personen bestaat de mogelijkheid dat de dranken worden berekend naar
verbruik. Voor groepen vanaf 40 personen hanteren wij drankarrangementen.
Een drankarrangement geeft duidelijkheid voor u zelf en uw gasten. Met een vaste prijs hoeft
zich geen zorgen meer te maken over eventuele verrassingen in de kosten.
Dranken
Frisdranken
Verse Jus d’orange
Heineken Bier
Div. jenevers, vieux
Port, sherry, vermouth
Buitenlands gedistilleerd
Glas Prosecco
Glas Champagne Moët & Chandon

€
€
€
€
€
vanaf €
€
€

2,50
2,50
2,50
3,00
3,00
4,20
5,00
9,50

Witte huiswijnen
Deakin Estate Chardonnay
Deakin Estate Sauvignon Blanc

Glas
€ 3,70
€ 3,70

Fles
19,50
19,50

Rosé huiswijn
Deakin Estate

€ 3,70

19,50

Rode huiswijnen
Deakin Estate Merlot
Deakin Estate Shiraz

€ 3,70
€ 3,70

19,50
19,50

Champagne & Prosecco
Moët & Chandon
Prosecco, Vino Spumante,

€ 9,50
€ 5,00

55,00
27,00

BOVENGENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF BTW.

Drankarrangementen
U heeft de keuze uit 2 soorten drankarrangementen. Hieronder treft u een uiteenzetting van de
twee arrangementen.
Drankarrangement 1 – Hollands assortiment
 Frisdrank
 Verse jus d’orange
 Heineken bier
 Wijn (wit, rosé, rood)
 Diverse Jenevers, Vieux
 Port, sherry, vermouth
Drankarrangement 2 – Hollands assortiment uitgebreid met buitenlands gedestilleerd
 Frisdrank
 Verse jus d’orange
 Heineken bier
 Wijn (wit, rosé, rood)
 Diverse jenevers, vieux
 Port, sherry, vermouth
 Rum, wodka, gin
 Whisky
 Diverse likeuren

Drankarrangement 1
Drankarrangement 2

3 uur
€ 19,00
€ 29,00

4 uur
€ 23,50
€ 33,50

5 uur
€ 28,50
€ 38,50

Voor kinderen tot 12 jaar berekenen wij 50 % van de arrangementsprijs.

BOVENGENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF BTW.

6 uur
€ 33,50
€ 43,50

BEACH BITES & SNACKS
Suggestie 1
€ 2,00 per persoon
Gemengde noten
Gemarineerde knoflook olijven
Cruditees (frieten van komkommer, wortel en
paprika, cherry tomaatjes) met aïoli
Suggestie 2
€ 3,60 per persoon
Suggestie 1 uitgebreid met een rondgang van:
2 x Gemengd warm bittergarnituur
Suggestie 3
€ 4,60 per persoon
Suggestie 1 uitgebreid met een rondgang van:
1 x Gemengd warm bittergarnituur
1 x Gemengde canapés
Suggestie 4
€ 5,60 per persoon
Suggestie 1 uitgebreid met een rondgang van:
2 x Gemengde canapés
Suggestie 5
€ 7,20 per persoon
Suggestie 1 uitgebreid met een rondgang van:
2 x Gemengd warm bittergarnituur
2 x Gemengde canapés

Suggesties 1 – 6 zijn uit te breiden met:
Amuselepel à € 2,50 per stuk
In knoflook gemarineerde scampi op een
pomodori-koriandersalsa
Tartaar van tonijn met een sojatruffeldressing
Bonbon van kalfscarpaccio gevuld met
eendenlevermousse en balsamicosiroop
Amuseglas à € 2,75 per stuk
Hollandse garnalen met gele kropsla,
bieslookmayonaise en cumquats
Tartaar van gerookte zalm met tzatziki
Coppa di Parma met meloenknikkers,
gemengde sla en een bijenhoningdressing
Gorgonzola met spinazie salade, appel, spek
en croutons

Suggestie 6
€ 9,50 per persoon
Suggestie 1 uitgebreid met een rondgang van:
3 x Gemengd warm bittergarnituur
3 x Gemengde canapés

LATE NIGHT SNACKS
Puntzak pommes frites
Mini broodje hamburger
Mini broodje frikandel speciaal

Als warm bittergarnituur serveren wij het
onderstaande assortiment:

Als gemengde luxe canapés serveren wij
het onderstaande assortiment:

Gesorteerde bladerdeeghapjes
Kwekkeboom Bitterballen
Kaassticks
Mini frikandellen
Vlammetjes
Pang sit

Gerookte zalm met Mon Chou en sjalotjes
Gerookte paling met dille en cherry tomaat
Haring en uitjes
Carpaccio met Parmezaanse kaas,
pijnboompitjes en notenolie
Eendenborst met mango en een wasabi-soja
dressing
Filet americain met bieslook en verse peper
Tomaat en Mozzarella met pesto-olie

BOVENGENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF BTW.

€ 2,50
€ 3,50
€ 2,50

KEUZEMENU’S LUNCH / DINER
(vanaf 10 personen)
Menu “Strand”
Gerookte zalm met kappertjes en rode ui, IJsselmeerpaling, Hollandse garnalen
met rucolamayonaise en dille
of
Carpaccio van ossenhaas met gebakken spekjes, pijnboompitjes, Grano Padano
en een truffelmayonaise
~
Op de huid gebakken zeebaars met limoen en oestersaus
of
Gebakken eendenborst op Oosterse wijze
~
Brownie met verse aardbeien en vanillesaus
€ 36,50 per couvert
Menu “Zee”
Gemengde salade met in knoflook gemarineerde scampi’s,
Parmezaanse kaas, rode ui, pompoenpitjes, zongedroogde
Pomodori tomaat en een knoflookdressing
of
Vitello tonato, dun gesneden kalfsmuis met tonijnmayonaise en gefrituurde kappertjes
~
Gebakken zeewolf met kruidenkorst en witte wijnsaus
of
Hollandse kogelbiefstuk geserveerd met een romige pepersaus
~
Taartje van mango-, citroen- en frambozenijs met een kiwicoulis
€ 34,50 per couvert
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met seizoensgroenten en pommes frites

BOVENGENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF BTW.

WALKING BEACH DINNER

Het Walking Beach Dinner van Alexander Beach Club is inmiddels al vele jaren een begrip bij
onze gasten !
Een Walking Beach Dinner is een overheerlijk diner in een wel heel bijzondere vorm. Een groot
aantal verschillende culinaire hoogstandjes vormen samen één compleet diner.
Het voordeel van een walking dinner is dat u en uw gasten de gerechtjes zowel staand als zittend
kunnen eten want alle gerechtjes worden gepresenteerd op klein eigentijds servies.
U geniet van een heerlijk diner in ongedwongen sfeer. Door het flexibel concept van het walking
diner bent u in de gelegenheid om met al uw gasten te spreken. Deze formule van dineren is
geschikt voor informele feesten / bijeenkomsten en business meetings.
U kiest uit iedere “gang” een gerecht en dit vormt samen uw diner. Wij serveren ongeveer ieder
half uur een gerecht.
5-gangen Walking Beach Dinner - € 43,00
6-gangen Walking Beach Dinner inclusief dessert - € 49,00
Koude voorgerechtjes vis
Zalmmousse met mierikswortelsaus
Sashimi van tonijn met Oriëntaalse tamarindesaus en paksoisalade
In knoflook gemarineerde scampi’s met rucola
Hollandse garnalen en IJsselmeerpaling met veldsla en een pestomayonaise
Koude voorgerechtjes vlees
Tortilla van Serranoham gevuld met een gemengde salade en truffelmayonaise
Vitello tonato, dun gesneden kalfsmuis met tonijnmayonaise en gefrituurde kappertjes
Gegrilde eendenborst met een papajamarmelade en een kruidenolie
Carpaccio van ossenhaas met Parmezaanse kaas, spekjes, pijnboompitjes en walnotenolie

BOVENGENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF BTW.

Kopjes soep
Kwartelbouillon met een julienne van omelet en kervel
Licht gebonden spinaziesoep met zalmsnippers
Toscaanse tomatensoep met buffelmozzarella, basilicum, courgette en olijfolie
Bospaddenstoelenbouillon met grove preiringen en shiitake
Warme hoofgerechtjes vis
Rode mul met gewokte seizoensgroenten en een warme wasabisaus
Tongfilet met Chinese boontjes en een charonsaus
Gegrilde coquilles met venkelpuree en een basilicumolie
Warme hoofdgerechtjes vlees
Huisgemaakte saté van varkenshaas met bijpassend garnituur
Getrancheerde kalfsentrecôte met een truffelsaus en gebakken bospaddestoelen
Gegrilde ossenhaas met sojasaus, oosterse salade van taugé, koriander, cashewnoten en paprika
Gegrilde eendenborst met rode pestosaus en aardappelgratin
Dessert
Proeverij van diverse desserts

BOVENGENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF BTW.

BARBECUES & LIVE SHOW COOKING
Onze chef-kok zal met zijn brigade alle gewenste dagverse vis en vleesgerechten à la minute voor u
bereiden. Wij verzorgen barbecues vanaf 40 personen. Voor kinderen tot 12 jaar berekenen wij 50%
van de couvertprijs. Hieronder treft u onze drie suggesties aan.
Barbecue - € 35,50 per persoon

Barbecue Superior - € 37,50 per persoon

Wit en meergranen broden met aïoli en tapenades

Wit en meergranen broden met aïoli en tapenades

Saladebuffet:
Gemengde salade
Tomaat
Komkommer
Rode uienringen
Olijven
Feta kaas
Croutons
Gebakken spekjes

Saladebuffet:
Gemengde salade
Tomaat
Komkommer
Rode uienringen
Olijven
Feta kaas
Croutons
Gebakken spekjes

Samengestelde salades:
Fusilli pastasalade met zongedroogde tomaat,
champignons, Parmezaanse kaas, ham en pesto

Samengestelde salades:
Tonijnsalade met 3 kleuren paprika, uienringen,
zwarte olijven en een French dressing

Spitskoolsalade met krab, kappertjes en bieslook

Salade met bospaddestoelen ravioli en lente-ui

Vis:
Noorse zalmfilet
Gegrilde in knoflook gemarineerde scampi’s

Vis:
Op de huid gebakken rode mul
Gegrilde in knoflook gemarineerde
scampi’s met taugé
Gebakken lijngevangen zeebaars

Vlees:
Saté van boerderijkipfilet
Varkenshaas omwikkeld met licht gerookt spek
Hamburger van 100% mager rundvlees
Garnituren:
Gegrilde tomaat
Pommes frites
Gemengde rijst met ham en prei
Begeleidende sauzen

BOVENGENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF BTW.

Vlees:
Saté van varkenshaas
Hollandse kogelbiefstuk
Lamskotelet in kruidenolie
Garnituren:
Gegrilde tomaat en courgette
Pommes frites
Gegratineerde room aardappels
Begeleidende sauzen

Barbecue Deluxe - € 45,00 per persoon
Wit en meergranen broden met aïoli en tapenades
Gerookte zalm met kappertjes, rode ui en een wasabi dressing
Saladebuffet:
Gemengde salade
Tomaat
Komkommer
Rode uienringen
Olijven
Feta kaas
Croutons
Gebakken spekjes
Samengestelde salades:
Penne pastasalade met garnalen, palmharten, en tomaat
Caesar salade, Romeinse sla met, uitgebakken spekjes, ei, knoflookcroutons en caesar dressing
Vis:
Op de huid gebakken roodbaars
Gegrilde in knoflook gemarineerde scampi’s met taugé
Gegrilde coquilles
Vlees:
Tournedos van ossenhaas
Saté van varkenshaas
Lamskotelet in kruidenolie
Eendenborst
Garnituren:
Gegrilde tomaat, courgette en maïskolven
Pommes frites
Safraanrijst met rode paprika en prei
Begeleidende sauzen

BOVENGENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF BTW.

DESSERTBUFFET
Dessertbuffet 1 - € 9,00 per persoon
(minimaal 40 personen)
Verse fruitsalade
Soepje van rood seizoensfruit
Vanille roomijs met warme chocoladesaus
Panna cotta van kiwi
Roomsoesjes met vanillesaus
Licht geslagen slagroom
Dessertbuffet 2 - € 12,50 per persoon
(minimaal 40 personen)
Verse fruitsalade
Soepje van rood seizoensfruit
Roomsoesjes met vanillesaus
Huisgemaakte chocolademousse
Vanille roomijs met warme kersen
Originele Chipolata bavarois met marasquinsaus
Diverse petit fours
Cassis ijsbombe
Licht geslagen slagroom

BOVENGENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF BTW.

LUNCH
Broodjeslunch - € 16,00 per persoon
(minimaal 15 personen)
Diverse broodsoorten belegd met:
Jong belegen Wijngaard kaas en tomaat
Boeren achterham met komkommer
Rosbief met verse peper
~
Salades:
Tonijnsalade
Griekse salade
~
Dranken:
Melk - Karnemelk
Jus d’orange

Broodjeslunch Deluxe - € 27,50 per persoon
(minimaal 25 personen)
Kopje soep
~
Quiche Lorraine / Kwekkeboom kroket
~
Diverse broodsoorten belegd met:
Jong belegen Wijngaard kaas en tomaat
Boeren Brie met cherry tomaatjes en tapenade
IJsselmeerpaling
Gerookte zalm met cream cheese, pluksla, kappertjes en rode ui
Hollandse garnalen met appel, bieslook en cocktailsaus
Gerookte kipfilet met gebakken spek en kerriemayonaise
Carpaccio van ossenhaas met gebakken spekjes, pijnboompitjes,
Parmezaanse kaas en walnotenolie
~
Salades:
Tonijnsalade
Griekse salade
~
Dranken:
Melk - Karnemelk
Jus d’orange

BOVENGENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF BTW.

