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NATUREL 
 
Beachhouse Naturel is de witte parel aan het 
Zwarte Pad. Bij Naturel geen opsmuk en drukte, 
maar verstilde schoonheid en ingehouden 
klasse. 

De afgelegen ligging maakt Naturel een oase 
van rust en eenvoud: het perfecte canvas voor 
een stijlvol privé-feest of sfeervol huwelijk. 

Voor uw zakelijke evenement of gewoon een 
heerlijke stranddag is Naturel ook jouw 
keuze.Onze keuken bereidt eerlijke, gezonde 
gerechten. 

Welkom bij Naturel. 

*Alle prijzen in deze brochure zijn inclusief BTW



Op het moment dat jullie deze brochure in 
handen hebben, willen wij jullie als eerste van 
harte feliciteren met jullie voornemen te gaan 
trouwen!! 
 
WEDDING PLANNEN 
Stap één is gezet, hij/of zij heeft JA gezegd. 
Het belangrijkste gedeelte is achter de rug. Dit 
is het moment dat er een hoop op jullie af gaat 
komen.  
 
Locatie regelen, de mooiste jurk uitzoeken, ga 
zo maar door. Naturel neemt graag een groot 
deel van deze zorgen en organisatie van jullie 
uit handen. Door jarenlange ervaring zijn de 
event managers van Naturel uitgegroeid tot 
ware wedding- planners. Zij kunnen niet 
kunnen wachten om jullie droomdag mede te 
organiseren. 

LOCATIE 
De magie van Naturel is te danken aan de 
afgelegen plek. Geen buren, geen lawaai van 
andere strandtenten. Niets anders dan zand, 
zee en duinen om je heen.  
Je waant je bij Naturel op jouw eigen eiland en 
hebt voor eventjes ook écht jouw eigen stukje 
strand.  
De romantische en vooral ongedwongen sfeer 
maakt Naturel een trouwlocatie waar alleen de 
echte strandliefhebber op af komt.



CEREMONIE  
 
Naturel is een officiële trouwlocatie, waardoor 
het mogelijk is de gehele bruiloft hier te 
vieren. 

Bedenk samen met jullie event manager vooraf 
een droom opstelling voor de ceremonie. 
Uiteraard wordt een scenario voor goed en 
slecht weer wordt besproken. 
Het ene bruidspaar zou elkaar het liefst het 
jawoord geven op het strand, de ander blijft 
liever in de schaduw binnen of op het terras. 
Alles is mogelijk. 

Naturel zorgt dat de besproken opstelling klaar 
staat, inclusief romantisch bankje voor het 
bruidspaar, een ambtenaarstafel, microfoon en 
voldoende zitplekken voor alle gasten.  

De kosten voor de ceremonie zijn € 350.-.



DECORATIE 
 
De natuurlijke omgeving van Naturel is 
eigenlijk het mooiste decor dat je kan wensen. 
Daarnaast zorgen onze event managers ervoor 
dat Naturel er perfect uit ziet. Er staan verse 
bloemen, mooie kaarsen en er zijn vuurtjes en 
genoeg gezellige plekjes om te zitten.  

In principe hoeft er niks aan de setting 
toegevoegd te worden. Wil je all out gaan dan 
hebben wij verschillende 
decoratiemogelijkheden:  
 
Prieel €175,-  
Heliumballonnen v.a. €125,-  
Extra bloem arrangement v.a. €100,-  
Grote vuurschaal/kampvuur €75,-  
Bohemian Tipi €100,-  
The love walk* €150,- 

* Vanaf de strandopgang aan het einde 
van het Zwarte Pad tot aan Naturel creëren wij een lang 
pad door middel van bamboe stokken met wit lint. 



EXCLUSIVITEIT  
 
Het is mogelijk om Naturel exclusief voor jullie 
zelf te hebben. Wij werken hierbij met een 
omzetgarantie: het bedrag dat je minimaal 
moet besteden om deze exclusiviteit bij Naturel 
te krijgen.  

Mocht je niet aan de omzetgarantie voldoen, 
dan heb je ten alle tijden een mooi eigen 
gedeelte bij Naturel met eigen personeel. ‘S 
avonds maken wij ruimte voor jullie eigen feest 
zonder onbekende badgasten op de dansvloer.  
 
Omzetgarantie voor exclusiviteit 
April, mei voor exclusiviteit ** € 8000.- 
Juni, juli, augustus, september ** € 9000.- 

* Voor doordeweekse dagen geldt een ander tarief 
** Bij huwelijken op vrijdag of zaterdag geldt een 
minimaal aantal van 50 personen. 



DÉ DAG 
 
En dan is het eindelijk zo ver!  

Wat wij vooral belangrijk vinden is dat jullie als 
bruidspaar ontzettend gaan genieten. Onze 
event manager zal de gehele dag aanwezig zijn; 
hij/zij zorgt dat alles klaar staat, dat jullie 
gasten vriendelijk worden ontvangen en alles 
vlekkeloos verloopt.  

Mochten er oma’s, opa’s of hoogzwangere 
vriendinnen zijn dan kunnen wij hen met de 
Jeep ophalen op de parkeerplaats. Zo hoeven 
zij niet het stuk te lopen naar jullie eigen stukje 
paradijs.  



NATUREL LUNCH 
€ 17.50 p.p. 
vanaf 20 personen  

• Pompoensoep met crème fraîche  
• Diverse sandwiches van Zuurdesum brood 

van Grand Pochon met: 
- Zoete aardappel hummus met dukkah 
- Albacore tonijn, Sriracha mayonaise,  
nori en augurk 
- Parmaham met truffel mayonaise  

• Tabouleh salade met bulgar, groene kruiden 
en tomaat  

• Een zoete verrassing  



HAPJES  
Te bestellen vanaf 20 sets  

Hapjes ‘basis’’- 6 stuks € 5.50 per set 
Oma Bob’s bitterballen | Vegetarische loempia’s | 
Kaastengels | Butterfly shrimps 

Hapjes ‘Aziatisch’ - 6 stuks € 6.50 per set  
Chicken tatsuta | Peking duck rolls | Vegetarische 
loempia’s | Vegetarische gyoza | Butterfly shrimps 

Hapjes ‘Scheveningen’- 6 stuks € 9.50 per set 
Crostini Makreelsalade | Kreeft kroketjes | Haring op 
toast | Inktvis tempura met citroenmayonaise | 
Crabcakes 

Hapjes ‘Healthy’ - 6 stuks € 8.50 per set  
Spiesje mozzarella tomaat basilicum | Bruschetta | 
Geroosterde paddestoelen op toast | Gebakken 
brioche met zalm en citroen ricotta | Boerenkaas met 
augurk en mosterd 

Hapjes ‘Spaans’ - 6 stuks € 11.- per set  
Olijven | BBQ chorizo met brood | Manchego | 
Spinazie-kaas kroketjes | Gemarineerde gepelde 
gamba’s 

MIDNIGHT SNACK 
Truffel popcorn €3,- 
Puntzakje frites met mayonaise €3,75 
Mini broodje Oma Bob’s bitterbal €4,75 



PLANKJES  
Te bestellen vanaf 15 plankjes  

Plankje 1 - € 2.50 per plankje  
Brood met zoete aardappel hummus  

Plankje 2 - € 3.25 per plankje  
Crudites met dips  

Plankje 3 - € 4.- per plankje  
Olijven, noten, brood en dips  

Plankje 4 - € 4.50 per plankje  
Blokjes kaas, ossenworst, Amsterdamse uien, 
brood, boter en mosterd  

Plankje 5 - € 5.50 per plankje  
Kaasplank met diverse soorten kazen en 
notenbrood  

Plankje 6 - € 5.50 per plankje  
Assiette de charcuterie met brood en gezouten 
boter  

 



BARBECUE 1  
€ 23.50 p.p. 
vanaf 25 personen  

• Angus Beef Burgers met chipotle- 
mayonnaise en krokante uitjes 

• Jerk Chicken ( Kippendijtjes gemarineerd in 
Caribische kruiden). Geserveerd met 
watermeloen 

• Zalm gerookt op Cedar hout met dille en 
mosterd 

• Salade met haricot verts, manchego, 
balsamico en champignon 

• Quinoa tabouleh met munt, tomaat en 
peterselie 

• Zoete aardappel frites 
• Brood met diverse dips 

 



BARBECUE 2 
€ 28.50 p.p. 
vanaf 25 personen  

• Angus beef burgers met chipotle- 
mayonnaise en krokante uitjes 

• Slow roasted lemon-garlic pork-neck met 
tzatziki 

• Zalm gerookt op Cedar hout met dille en 
mosterd 

• Gamba’s met knoflook en chili 
• Salade met haricot verts, 

manchego,balsamico en champignon 
• Quinoa tabouleh met munt, tomaten 

peterselie 
• Watermeloen salade met feta en basilicum 
• Zoete aardappel frites 
• Brood met diverse dips 

 



BARBECUE 3 
€ 33.50 p.p. 
vanaf 25 personen  

• Angus beef burgers met chipotle- 
mayonnaise en krokante uitjes 

• Gegrilde flanksteak met chimichurri 
• Slow roasted lemon-garlic pork-neck met 

tzatziki 
• Zalm gerookt op Cedar hout met dille en 

mosterd 
• Tonijn Tataki met Thaise basilicum en 

gember 
• Salade met haricot verts, 

manchego,balsamico en champignon 
• Quinoa tabouleh met munt, tomaten 

peterselie 
• Watermeloen salade met feta en basilicum 
• Zoete aardappel frites 
• Brood met diverse dips 

 



SIT DOWN DINNER NATUREL*  
€ 32.50 p.p. 
vanaf 20 personen  

Voor 
• Knolselderij soep met basilicum 
• Zuurdesem brood Grand Pochon met zoete 

aardappel hummus en dukkah 

Tussen 
• Antipasti van o.a. Nostrano Salami,Coppa 

ham, olijven, varkens rillettes, manchego 
met kweeperen-mosterd en padron peppers 

Hoofd 
• Jerk Chicken geserveerd op watermeloen 
• Gamba’s met zwarte bonen, knoflook en 

gember 
• Zoete aardappel frites met chipotle-

mayonnaise 
• Groene salade met gegrilde asperges en 

zongedroogde tomaatjes 

* alle bovenstaande gerechten komen op 
tafel te staan; er hoeft geen keuze gemaakt 
te worden.  
 



SIT DOWN DINNER DELUXE*  
€ 37.50 p.p. 
vanaf 20 personen  

Voor 
• Zalmtartaar met emping en avocadosalsa 

Tussen 
• Schaaldieren crème met rivierkreeftjes en 

Hollandse garnalen 

Hoofd 
• Pastrami gemarineerde buikspek met 

geroosterde pompoen 
• Eendenborst met Hoi-Sin, bleekselderij en 

lente ui 
• Zoete aardappel frites met chipotle-

mayonnaise 
• Groene salade met gegrilde asperges en 

zongedroogde tomaatjes 

Na 
• Huisgemaakte Romanov met verse 

aardbeien 

* alle bovenstaande gerechten komen op 
tafel te staan; er hoeft geen keuze gemaakt 
te worden. 



WALKING DINNER 
€ 35.50 p.p. 
vanaf 30 personen 

• Brood met diverse dips op tafel 

• Salade bar 
- Groene salade met gegrilde asperges en 
zongedroogde tomaatjes 
- Salade met haricot verts, manchego, 
balsamico en champignon 
- Quinoa tabouleh met munt, tomaat en 
peterselie 
- Watermeloen salade met feta en basilicum 

• Walking dinner: 
- Knolselderij soep met basilicum  
- Spiesje met gamba, zwarte bonen,knoflook 
en gember 
- Vitello tonnato van kalfsvlees met 
tonijnmayonaise en kapperappeltjes  
-  Glaasje groene risotto 
- Jerk Chicken met watermeloen en zoete 
aardappel frites 



SPECIAL: NATUREL FOOD MARKET  
€ 49.50 p.p. 
vanaf 50 personen 

• Oestermeisje 
Oesters met frambozenazijn, rond gebracht door 
een vrolijke Zeeuwse dame 

• Brood, kaas & worst 
Een oer Hollandse kraam met onder andere 
brood van Menno, verschillende boter van 
BOTERLIEFDE, meerdere kazen en dé worst van 
Brandt & Levie 

• Pulled pork station 
Haal hier overheerlijke pulled pork, die je zelf 
kan afmaken met verschillende sausjes en 
toppings. 

• De rotisserie 
Een echte kippenoven waar je een overheerlijk 
piepkuikentje kan halen 

• Shipwreck station 
Zalm gerookt op Cedar Hout met dille en mosterd 

• De groenteboer 
Haal hier je vitaminen door je eigen salade en 
groenten mix samen te stellen 

• De frietboer 
Puntzakje ambachtelijke frietjes met homemade 
mayonaise, rondgebracht door onze eigen 
frietboer. 

• Chocolate dream 
Een grote fontein van pure chocolade, om vers 
fruit en zoetigheden in te dippen. 

Willen jullie een keer iets anders organiseren dan 
een barbecue of dinner?  

Bij Naturel is het mogelijk jouw eigen FOOD 
MARKET te organiseren. Erg hip en vooral heel 

gezellig en origineel. In en rondom Naturel worden 
overal plekjes gecreëerd waar je eten kan halen. 

Aankleding en beleving staan hoog in het vaandel.  



DESSERTS  
Aardbei gedipt in pure  
chocolade met kokos €4,50  
 
Taarten buffet  
van Meneer Chocola €6,50  
 
Vers fruit €5,50  
 
Kaasplankje (5 kazen)  
met noten, vijgenbrood  
en kweeperen-mosterd €8,-  
 
Chocolade fontein met  
vers fruit en zoetigheden €13,- 

KIDS ARRANGEMENTEN  
Kinderen onder de 3 jaar gratis  
Kids eten mee 50% v.d. prijs  
Kindermenu €6,50  
Chicken tatsuta, frites,  
komkommer, appelmoes  
Kids drankafkoop €9,50  



DRANKARRANGEMENT  
Afkoop drank - Binnenlands gedistilleerd (bier 
van de tap, frisdrank, huiswijnen, jenever, 
koffie en thee) 
3 uur € 21,-     p.p.  
4 uur € 26,50  p.p.  
5 uur € 31,-     p.p.  
6 uur € 33,50  p.p.  
7 uur € 35,50  p.p.  
 
incl. Prosecco € 2.- p.p.p.u. extra*  
incl. Sol bier € 2.- p.p.p.u. extra*  
incl. duurdere wijnen € 2.- p.p.p.u. extra*  
incl. Gin Tonic Bar € 4.50 p.p.p.u extra*  
(3x Gin, 3x Tonic, 3x Topping)  

Afkoop drank - Buitenlands gedistilleerd (bier 
van de tap, frisdrank, huiswijnen, jenever, 
wodka, gin, rum, whiskey, likeuren, prosecco, 
koffie en thee) 
3 uur € 30,-     p.p.  
4 uur € 38,-     p.p.  
5 uur € 45,-     p.p.  
6 uur € 51,-     p.p.  
7 uur € 56,-     p.p.  
 
incl. duurdere wijnen € 2.- p.p.p.u. extra*  
incl. Gin Tonic Bar € 4.50 p.p.p.u extra*  
(3x Gin, 3x Tonic, 3x Topping)  

 
* Minimale afname 3 uur 



DRANKPRIJZEN  
Bier van de tap/fles vanaf € 3,- / 4,50  
Frisdrank vanaf € 2,70  
Wijn per glas /fles vanaf € 4,- / 21,50  
Sterk vanaf € 4,70  
Cocktails vanaf € 7,-  
Prosecco per glas/fles vanaf € 5,50/ 27,- 
Champagne vanaf vanaf € 65,- 

WELKOMSTDRANKJES  
Prosecco Special € 6,- 
Prosecco met een drupje siroop, bramen en tijm 

Hugo € 6.- 
Prosecco met vlierbloesem siroop, sparkling water, 
munt en limoen 

Watermeloen Mojito € 7.50 
Rum, verse watermeloen, rietsuiker, munt en 
limoen 



DIVERSEN  
DJ vanaf €300,-  
DJ-Booth/ licht/ geluid €200,- 
Tent vanaf €600,-  
Grote TV €50,-

 

Willen jullie deze onvergetelijke 
dag vast laten leggen op video?  
Naturel werkt samen met Pieter, een getalenteerd 
bruiloft videograaf. Zijn jullie benieuwd naar wat 
hij maakt? Kijk dan op vimeo.com/wildrosevideos of 
neem contact met hem op:  
 
Pieter 
E: wildrosevideos@gmail.com 
T: 0646613222.  

Opzoek naar vermaak voor de kids?  
Jaleesa bedenkt de leukste spelletjes, gaat met de 
kids knutselen of lekker met hen spelen op het 
strand! Voor meer informatie: 
 
Jaleesa 
T: 06 28976814 



DE VOLGENDE STAP  
Jullie hebben de brochure doorgenomen en zijn 
nog steeds erg enthousiast over Naturel. 
Stiekem fantaseren jullie al over een ceremonie 
in het zand, toasten aan de vloedlijn, een 
zomerse BBQ, een spetterend strandfeest op je 
blote voeten met een klein kampvuur voor de 
late uurtjes...  

Hoe nu verder? 
Neem contact op met Naturel via 
info@naturel.info.  
Het fijnst is als jullie de dag die jullie voor ogen 
hebben al zo gedetailleerd mogelijk 
omschrijven.  Denk hierbij aan de datum, het 
aantal personen, de aankomst- en vertrektijd, 
maar ook jullie voorkeur voor het eten, 
drinken, hapjes etc.  
 
Hoe meer informatie je al hebt, hoe specifieker 
Naturel de eerste offerte voor je kan opstellen.  
Uiteraard kan je alles daarna nog zo vaak je wilt 
aanpassen.  
 
Mocht je vragen hebben kan je natuurlijk ook 
altijd telefonisch contact met ons opnemen of 
een keer langs lopen! 



TROUW BROCHURE 2018 

Contact  
Beachclub Naturel 
Noorderstrand 2 
2586 JM Scheveningen  
 
06 81 28 39 07 
www.naturel.info 
info@naturel.info
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