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NATUREL 

Op het moment dat jullie deze brochure in 
handen hebben, willen wij jullie als eerste van 
harte feliciteren met jullie voornemen te gaan 
trouwen!! 
 

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 sfeervol 
huwelijk. 

Welkom bij Naturel! 

*Alle prijzen in deze brochure zijn inclusief BTW



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. 
Hierdoor is het mogelijk de gehele bruiloft te 
vieren op het strand. Bedenk samen met de 
event manager van Naturel vooraf een droom 
opstelling voor de ceremonie. Het ene 
bruidspaar geeft elkaar het liefst het jawoord 
op het strand, de ander blijft liever in de 
schaduw binnen of op het terras. Alles is 
mogelijk. Uiteraard wordt ook een scenario 
voor goed en slecht weer besproken. 

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 het 
mooiste decor dat je je kan wensen. Onze event 
managers zorgen ervoor dat Naturel er perfect uit 
ziet. Er staan verse bloemen, mooie kaarsen en er 
zijn genoeg gezellige plekjes met haardvuurtjes om 
te zitten. 

Wil je all out gaan dan hebben wij verschillende 
decoratiemogelijkheden*: 
 

Prieel     €175,-  
Heliumballonnen  v.a. €125,-  
Bloemenarrangement  v.a. €100,- 
Bloemenarrangement luxe v.a. €200,- 
Grote vuurschaal/kampvuur  €75,-  
Bohemian Tipi    €100,- 
The love walk**    €150,- 

* Styling volledig uit handen geven? Wij koppelen jullie graag 

aan onze partner “Something Borrowed, Something New”. 

Meer info vind je op de laatste pagina van de brochure. 

**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 af te huren 
voor het huwelijk. Wij werken hierbij met een 
omzetgarantie: het bedrag dat je minimaal moet 
besteden om deze exclusiviteit bij Naturel te 
krijgen. Je kan Naturel voor de gehele dag exclusief 
huren of voor alleen de avond. 
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 volledige exclusiviteit*:  
April & mei     € 9000,- 
Juni, juli, augustus, september € 10.000,- 

Omzetgarantie vanaf 20:00 uur*: 
 April & mei     € 4500,- 
Juni, juli, augustus, september  € 7000,- 

* Voorwaarden: 
- Voor doordeweekse dagen geldt een ander tarief 

- Bij huwelijken op vrijdag of zaterdag geldt een minimaal 

aantal van 50 daggasten. 



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 ervoor dat alles klaar staat, 
dat jullie gasten vriendelijk worden ontvangen 
en dat alles vlekkeloos verloopt.  
 

Oma’s, opa’s, hoogzwangere vriendinnen of 
mensen die net wat minder mobiel zijn 
kunnen met de Jeep worden opgehaald bij de 
parkeerplaats. Zo hoeven zij niet over het 
strand te lopen naar jullie eigen stukje 
paradijs.



NATUREL LUNCH  
€ 18.50 p.p.  

vanaf 20 personen  

• Summer gazpacho met smokey jalapeño pepers 
en cottage cheese  

• Tabouleh: Frisse Libanese salade van tomaat en 
bulgur, met veel munt 

• Sandwiches van zuurdesembrood met:  
- Omelette champignons bieslook  
- Albacore Tonijn, basilicum en kappertjes 
- Steak Tartare  

• Romige hangop met kletskoppen en zomerfruit 



HAPJES ( om rond te delen) 

Te bestellen vanaf 20 sets  

Hapjes Basis - 6 stuks € 5.50 per set  

Oma Bob’s bitterballen | Vegetarische loempia’s | 
Kaasstengels | Crispy Chicken fingers 

Hapjes Luxe - 6 stuks € 7.50 per set  

Garnalen kroketjes | Oma Bob’s bitterballen 
Vegetarische loempia’s | Steak tartare op bruschetta | 
Kaasstengels 

Hapjes ‘Scheveningen’ - 6 stuks € 9.50 per set 

Makreel Bruschetta | Haring op toast | Inktvis tempura 
met citroenmayonaise | Garnalen kroketjes | Hollandse 
viskoekjes van witvis met dille 

Hapjes “Healthy” - 6 stuks € 8.50 per set Boerenkaas 
met mierikswortel en augurk selderij met ricotta en 
groene kruiden | Bruschetta tomaat en basilicum | 
Spiesje tomaat, mozzarella en basilicum | Gemarineerde 
zalm en komkommer 

Hapjes Naturel Special - 6 stuks € 11.50 per set Steak 
tartare op bruschetta | Gemarineerde zalm en 
komkommer | Hollandse viskoekjes met dille |Crispy 
Chicken fingers | Garnalen kroketjes 

Midnight snacks 

Puntzakje friet met mayonaise   € 3.75  
Mini hamburger sliders    € 5.00 

OESTERS:  

Naturel - met citroen en 
zwarte peper - €3.00 p.st.  

Ceviche - met tomaat, munt, 
aguardiente en gerookte Jalapeño 

pepers - 3.50 p.st.



PLANKJES ( voor op tafel)  
Te bestellen vanaf 15 plankjes  

Plankje 1 - € 2.75 per plankje  
Brood met Hummus  
 

Plankje 2 - € 3.75 per plankje  
Crudités met dips (Hummus, kruidige ricotta en 
pittige pompoen)  
 

Plankje 3 - € 4.75 per plankje  
Olijven, noten, brood en dips (Hummus, kruidige 
ricotta en pittige pompoen)  
 

Plankje 4 - € 6.50  
Boeren kaas, Osseworst, Amsterdamse uien, 
brood, gezouten boter en mosterd  
 

Plankje 5 - € 7.50 per plankje  
Assiette de Charcuterie met brood en gezouten 

boter  

 

* Een plankje is ongeveer voldoende voor 1  à 2 personen en 

naar wens te combineren 

 



BARBECUE 1  
€ 23.50 p.p.  

vanaf 25 personen  

• Beefburgers met chipotle saus  

• Buttermilk Chicken Roast | Heerlijk 
geroosterde malse kip, gemarineerd in 
karnemelk, knoflook en een vleug je anijs  

• Bali spice fish & lime curry | Curry van gekruide 
rode poon en een hint van kokos. Geserveerd 
met sticky rice  

• Tabouleh | Frisse salade van bulgur met tomaat 
en veel munt  

• Frisse groene salade met vinaigrette  

• Tomatensalade met basilicum  

• Komkommersalade met tzatziki en red kidney 
beans  

• Zoete aardappel friet met yoghurt-mayonaise 
en groene kruiden  

• Brood met diverse salsa’s 

 



BARBECUE 2  
€ 28.50 p.p.  

vanaf 25 personen  

• Beefburgers met chipotle saus  

• Roasted Italian Coppa ham met rozemarijn en 
pruimen drizzle  

• Smokey Salmon | Uit de smoker met groene 
kruiden en lemon zest  

• Grote garnalen | Gewokt met knoflook, chili en 
citroen  

• Tabouleh | Frisse salade van bulgur met tomaat 
en veel munt  

• Frisse groene salade met vinaigrette  

• Tomatensalade met basilicum  

• Komkommersalade met tzatziki en red kidney 
beans  

• Pittige Watermeloen salade met witte kaas en 
groene kruiden  

• Zoete aardappel friet met yoghurt-mayonaise 
en groene kruiden  

• Brood met diverse salsa’s 

 



BARBECUE 3  
€ 33.50 p.p.  

vanaf 25 personen  

• Beefburgers met chipotle saus  

• Roasted Italian Coppa ham met rozemarijn en 
pruimen drizzle  

• Gegrilde sirloin steak met chimi-churi  

• Tonijn Tataki met verse mierikswortel, gember 
en bosuitjes  

• Tabouleh | Frisse salade van bulgur met tomaat 
en veel munt  

• Frisse groene salade met vinaigrette  

• Tomatensalade met basilicum  

• Komkommersalade met tzatziki en red kidney 
beans  

• Pittige Watermeloen salade met witte kaas en 
groene kruiden  

• Zoete aardappel friet met yoghurt-mayonaise 
en groene kruiden  

• Brood met diverse salsa’s 

 



SHARED DINING NATUREL*  
€ 32.50 p.p.  

vanaf 20 personen  

Voor 

• Summer Gazpacho met Smokey Jalapeño 
Pepers en Cottage Cheese  

• Zuurdesem brood met diverse salsa’s 

Tussen 

• Antipasti van o.a: Coppa di Parma, Salsiccia 
Secca, olijven, rillettes, Manchego kaas, 
kweeperengelei en ingelegde groenten zoals 
champignons, cherry tomaatjes en pradon 
peppers. 

Hoofd 

• Buttermilk Chicken Roast | Heerlijk 
geroosterde malse kip gemarineerd in 
karnemelk, knoflook en een vleug je anijs  

•  Arosto de Bacalao | Kabeljauwfilet met 
groenten uit de smoker, groene kruiden en 
asperges  

• Caponata de Verduras | Zomers gerecht van 
tomaten, aubergine en ui met kappertjes, salie 
en rozijnen 

• Zoete aardappel frites met tzatziki 

* alle bovenstaande gerechten komen op tafel te staan; er 

hoeft geen keuze te worden gemaakt.  

** Add DESSERT naar keuze voor € 5,50 per persoon. 

 



SHARED DINING DELUXE*  
€ 37.50 p.p.  

vanaf 20 personen  

Voor 

• Tequila Boosted Ceviche Shaker | Peruaans gerecht 
van in limoensap gegaarde zeebaarsfilet met 
pepertjes, groene kruiden en zoete aardappel, getopt 
met tequila, geserveerd in leuke jam potjes. 

Tussen 

• My Salmon Poké | Gemarineerde zalmfilet en 
Portobello paddestoelen met knoflook, crème 
fraîche, pistache nootjes en ponzu dressing  

• Moromi Cucumber | Salade van komkommer met 
zoete miso en sesam 

• Steak Tartare | Pittig aangemaakte hand gesneden 
biefstuk met augurkjes en lotuswortel chips 
geserveerd met crostini’s 

Hoofd 

• Arosto de Bacalao | Kabeljauwfilet met groenten uit 
de smoker, kruiden en asperges 

• Roasted Italian Coppa ham met rozemarijn en 
ingelegde pruimen  

• Caponata de Verduras | Zomers gerecht van 
tomaten, aubergine en ui met kappertjes, salie en 
rozijnen  

• Zoete aardappel frites met tzatziki * alle gerechten komen op tafel te staan; er hoeft geen keuze te 

worden gemaakt.  

** Add DESSERT naar keuze voor € 5,50 per persoon.



WALKING DINNER 
€ 35.50 p.p. 

vanaf 30 personen 

• Brood met diverse salsa’s op tafel  

• Salade bar  
-Asperges en gegrilde paprikas met Salmoriglio 
(dressing van tijm en citroen)  
- Tzatziki met haricots verts en red kidney beans  
- Spice infused water melon | Pittige stukken 
watermeloen met witte kaas en groene kruiden  
- Tabouleh | Frisse Libanese salade van tomaat 
en bulgur met veel munt  

• Walking dinner  
-Tequila Boosted Ceviche Shaker | Peruaans 
gerecht van in limoensap gegaarde zeebaars filet 
met pepertjes groene kruiden en zoete 
aardappel getopt met tequila  
- Saté Lilit | Pikant gekruide saté van witvis met 
limoen blaadjes en pepertjes aan een bamboe 
skewer  
- Cubed pastrami | Licht gerookt en gekruide 
beef in een krokant jasje met zoet zure saus  
- Buttermilk Chicken Roast | Heerlijk 
geroosterde malse kip gemarineerd in 
karnemelk, knoflook en een vleug je anijs  
- Crispy (sticky) rice and avocado cream  
- Puntzakje zoete aardappel frites met tzatziki 



SPECIAL: BOHEMIAN FOOD FEST 
€ 49.50 p.p. 

vanaf 100 personen 

• Oestermeisje | Oesters met Peruaanse ceviche; 
rond gebracht door een vrolijke Zeeuwse dame.  
• Brood, kaas & worst | Een oer Hollandse kraam 
met onder andere vers gebakken brood, gezouten 
boter, zoute haring, verschillende Hollandse kazen 
en diverse oud Hollandse worst.  
• Slow original smoker BBQ | Haal hier jouw 
overheerlijke pulled pork en/of à la minute gegrilde 
pastrami met verschillende sausjes en toppings.  
• De kip rotisserie | De Hong-Kong kippenoven 
waar je een overheerlijk piepkuikentje kan halen.  
• Shipwreck station | À la minute warm gerookte 
zalm en Noordzee vis van de Scheveningse 
visafslag. 
• 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.      
• Death by chocolate | Brownies, fudge, mousse, 
ganache (creamy chocolate) en ijs. Alles tjok vol 
van chocolade 

Bij Naturel is het mogelijk jouw eigen BOHEMIAN FOOD FEST te 
organiseren. Het echte strandgevoel, maar 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.



ALL THE LUXERY YOU NEED | LIVE 
COOKING  
€ 75.00 p.p.  

Vanaf 50 personen 

• Oesters en Aguardiente Ceviche met tomaat, 
munt, aguardiente en gerookte Jalapeño pepers 

• Tequila Boosted Ceviche Shaker | Peruaans 
gerecht van in limoensap gegaarde zeebaars filet 
met pepertjes, groene kruiden en 

• Zoete aardappel getopt met tequila 

• Kreeft | Gegrilde kreeft met homemade citroen 
mayonaise en een side van groene salade 

• Flintstone Steak | Côte de Boeuff van 6 weken 
gerijpt rund. Puur en alleen geserveerd met zout, 
peper, kruidenolie en een side van gegrilde 
tomaat 

• Slow Roast Duck | Geroosterde tamme eend 

onze stijl geserveerd met Hoi-Sin Sauce, 
Chinese flensjes, selderij, komkommer en prei 

• Lemon Curd | Engelse citroen crème met zomer 
fruit en krokante kletskoppen



DESSERTS 
Aardbeien Romanoff     €7.50 
Zomerkoninkjes met aardbeiensaus  
en luchtig romige hangop  
Taarten Buffet     € 6.50 
Verschillende taarten gemaakt  
door onze eigen banketbakker  
Lemon Curd      € 7.50 
Engelse citroencrème met zomers  
fruit en krokante kletskoppen  
Mango Air     € 6.50 
Zeer luchtige mango-crème met  
krokant bevroren frambozen granité  
Death by Chocolate    € 8.50 
Brownies, fudge, mousse,  
ganache en ijs. Alles tjok vol  
van chocolade  
Kaasplankje      € 8,00 
Assortiment Hollandse kazen  

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, jars met water en vers fruit, 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.  
Vanaf 7 uur kost elk extra uur €1,50  
 

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, jars met water en vers fruit, 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.  
Vanaf 7 uur kost elk extra uur  €3,50 

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     € 125,- p.u. 
DJ-Booth/ licht/ geluid  € 200,- 
Tent     v.a. € 600,- 
Grote TV    € 50,- 

Videograaf 

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.  

Kidsvermaak 

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 



SOMETHING BORROWED 
SOMETHING NEW 

Opzoek naar specifieke wedding must haves of 
willen jullie met een speciaal thema een complete 
beleving neerzetten?  

Wendy van Something Borrowed Something New 
is onze event-/weddingplanner en stylist. Zij 
beschikt over een groot netwerk aan leveranciers, 
assortiment en kan de perfecte verhuur items 
leveren om jullie droomdag compleet te maken. Zij 
adviseert, ontzorgt, creëert een unieke beleving en 
maakt samen met haar team jullie wensen 
werkelijkheid! 

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je de verhuur 
brochure ontvangen? Neem een kijkje op www.sb-
sn.nl of neem vrijblijvend contact op met Wendy: 
06 43 43 74 72 

WEDDINGPLANNER  

STYLING  
RENTALS  

WWW.SB-SN.NL | WENDY@SB-SN.NL

http://WWW.SB-SN.NL
mailto:WENDY@SB-SN.NL
http://www.sb-sn.nl
http://WWW.SB-SN.NL
mailto:WENDY@SB-SN.NL
http://www.sb-sn.nl


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 jullie blote voeten en een klein 
kampvuur tot in de late uurtjes...  

Hoe nu verder?  
Neem contact op met Naturel via 
info@naturel.info. Omschrijf de dag die jullie 
voor ogen hebben al zo gedetailleerd 
mogelijk, dat werkt het fijnst. 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 daarna alles 
nog aanpassen.  
 

Mocht je vragen hebben dan kan je natuurlijk 
ook altijd telefonisch contact met ons 
opnemen of een keer langs lopen!  


