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FEESTEN. PARTIJEN.  



WELKOM BIJ 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 zakelijke 
evenement. Onze keuken bereidt eerlijke, 
gezonde gerechten. Welkom bij Naturel! 

*Alle prijzen in deze brochure zijn exclusief BTW



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  



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     € 18,50     p.p.  
4 uur     € 22,50  p.p.  
5 uur     € 26,-     p.p.  
6 uur     € 28,50  p.p.  
7 uur    € 30,-  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     € 26,-     p.p.  
4 uur     € 33,50     p.p.  
5 uur     € 40,-     p.p.  
6 uur     € 44,-     p.p.  
7 uur    € 48,-     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, dranken zijn excl. btw



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 

*Alle dranken zijn excl. btw 



DIVERSEN  

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

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 



WATER & BEACH ACTIVITEITEN 

Om ook een gevarieerd aanbod aan activiteiten 
aan te bieden, werken wij samen met FLOW 
EVENTS. Deze jonge en energieke organisatie 
regelt de leukste activiteiten. Hun enthousiaste 
aanpak werkt aanstekelijk en zorgt ervoor dat de 
hele groep fanatiek wordt. Succes verzekerd 
dus! 

Activiteiten 

Volleybal   Boogschieten 
Cocktail workshop  Powerkiten 
Expeditie robinson  Ultimate frisbee 
De oerman/oervrouw Graffiti workshop 
Bubble football  Suppen 
Zandsculpturen  Schilder workshop 
Old school gym  Yoga 
Boerenbeachgolf  Waterpolo 
Archery tag   Kids sport en spel 

Voor meer informatie over prijzen en duur van 
spelen neem contact met ons op.  



Contact  
Beachclub Naturel 
Noorderstrand 2  
2586 JM Scheveningen  
 

06 81 28 39 07 
www.naturel.info  
info@naturel.info

PHOTOCREDITS:  

MARILYN BARTMAN 

NATUREL 
BROCHURE 2018/ 2019  

FEESTEN. PARTIJEN.  

http://www.naturel.info
mailto:info@naturel.info
http://www.naturel.info
mailto:info@naturel.info

