
 

eten & drinken bij paviljoen beach inn 
De prijzen zoals onderstaand genoemd zijn per persoon en inclusief btw.  
(Di)eetwensen zoals vegetariërs en/of allergieën kunnen uiteraard aan ons worden doorgegeven. 

lunch 
Lunch luxe broodjes - € 12,50 per persoon        
Een broodje gezond, een broodje kroket en een drankje (let op, vóór activiteiten non-alcohol) 

Lunch buffet - € 16,50 per persoon         
Luxe broodjes, wit & bruin met hartig & zoet broodbeleg, krentenbollen, yoghurt met muesli, salade,  
vis, melk/karnemelk & jus d’orange  

Lunch buffet met soep - € 19,50 per persoon        
Verse huisgemaakte soep, luxe broodjes, wit & bruin met hartig & zoet broodbeleg, krentenbollen,  
yoghurt met muesli, salade, vis, melk/karnemelk & jus d’orange  

Lunchbuffet kan vanaf 15 personen. Bent u met minder mensen, dan word het bedrag aangevuld tot 15 personen. 

diner 
Green Egg Beach BBQ - € 21,50 per persoon        
Drie soorten vlees, geserveerd met brood, patat, diverse salades & sauzen  
vlees: saté van kippendijen, kipkluifjes, drumsticks, sparerib en/of hamburgers 

Green Egg Beloved Beach BBQ - € 28,50 per persoon       
Drie soorten vlees & twee soorten vis, geserveerd met brood, patat, diverse salades & sauzen, mét  
als nagerecht vers fruitsalade met slagroom  
• vlees (3) : saté van kippendijen, kipkluifjes, drumsticks, sparerib en/of hamburgers 
• vis (2) : gamba's en sliptong 

Green Egg Best Beach BBQ - € 34,50 per persoon       
Drie soorten luxe vlees & twee luxe soorten vis, geserveerd met brood, patat, diverse salades & sauzen, mét  
als nagerecht vers fruitsalade met slagroom  
• vlees (3) : saté van kippendijen, lamskotelet, procureurlapjes 
• vis (2) : gamba's en zalm 

Dessert buffet - € 9,50 per persoon         
Diverse soorten ijs, gebak, fruit, mousse & slagroom  



Borrelen 
Drankafkoop      Binnenlands          Buitenlands  
1 uur*             € 11,25    - 
2 uur*             € 19,50    - 
3 uur              € 25,50    € 32,50 

* Alleen mogelijk in combinatie met afname van eten 

Ieder extra uur voor binnenlandse drankafkoop is + € 4,00 per persoon. Voor buitenlandse drankafkoop is dit 
+ € 5,25 per persoon. 

Binnenlands gedistilleerd: Onbeperkt koffie, thee, frisdrank, bier (tap), wijn: wit / rood / rosé, sterke drank 
binnenlands (o.a. jenever, vieux)  
Buitenlands gedistilleerd: Onbeperkt koffie, thee, frisdrank, bier (tap), speciaal bieren (tap en fles), wijn: wit / 
rood / rosé, mixdranken buitenlands (o.a. bacardi, vodka)


