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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 INCLUSIEF 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, 

bulgur en veel munt 

• Sandwiches van zuurdesembrood met:  

- Omelette met bieslook  

- Avocado, tomaat, tuinkers en chili  

- Gerookte zalm met ingelegde rode ui en 

romige labneh 

• Zoete verrassing t 



HAPJES ( om rond te delen) 

Hapjes Basis - 5 st. | 6,00 per set * 

Oma Bob’s bitterballen | Vegetarische loempia’s | 

Kaasstengels | Krokante uienringen | Butterfly Shrimps                               

Hapjes Luxe - 5 st. | 7.75 per set * 

Oma Bob’s bitterballen  | Garnalen kroketjes | 

Groenten Gyoza | Chicken Tatsuta | Iberico kroketjes 

Hapjes ‘Scheveningen’ - 5 st.  | 9.75 per set **   

Makreel bruschetta | Haring op toast | Inktvis tempura 

met citroenmayonaise | Garnalen kroketjes | Kabeljauw 

kroketjes met dille mayonaise  

Hapjes “Healthy” - 5 st. | 8.75 per set **        

Boerenkaas met mierikswortel  | Selderij met ricotta en 

groene kruiden | Bruschetta tomaat en basilicum | 

Spiesje tomaat, mozzarella en basilicum | Hollandse 

garnalen met avocado en komkommer  

Hapjes Naturel Special - 5 st. | 12.50 per set **        

Shotglas Gazpacho | Asperges Hirado | Oester Ceviche 

| Hollandse garnalen met avocado en komkommer | 

Chorizo afgeblust met Pastis                                               

* Te bestellen vanaf 20 sets                                                        

** Te bestellen vanaf 30 sets 



EXTRA’S  (voor op tafel) 

Te bestellen vanaf 10 stuks per item  
 

Broodplankje met diverse dips                            6.50  

Portie olijven en gerookte amandelen                7,50                      

Plankje crudités met dips                                     8,50 

Combi plankje olijven, noten, brood en dips    12,50 

 

OESTERS (per stuk)  

Naturel | Citroen en zwarte peper                  3.50  

Ceviche | Passievrucht, chili, basilicum          4.00 

 

MIDNIGHT SNACKS   
Puntzakje friet met mayonaise                           3.75                   

Puntzakje zoete aardappel friet met mayo       4.50 

Oma Bob’s Bitterballen             per stuk            1,00 

 



BARBECUE 1  

24.25 p.p.  

vanaf 25 personen  

• Black Angus Beefburgers met chipotle saus  

• Buttermilk Chicken Roast | Heerlijk 

geroosterde malse kip, gemarineerd in 

karnemelk, knoflook en een vleug je anijs  

• In bananenblad geroosterde rode poon met 

oosterse kruiden en groenten  

• Tabouleh met veel tomaat, munt en peterselie  

• Groene salade met asperges en peultjes 

• Tomatensalade met basilicum en zwarte olijven 

• Komkommersalade met labneh, red kidney 

beans, knoflook en munt 

• Zoete aardappel frites met mayonaise  

• Brood met diverse salsa’s 

ADD Vegetarisch gerecht:  2,50 p.p. * 

Steaming BBQ Pumpkin met cashewnoten, 

geroosterde groenten en Libanese hangop  
* Alleen voor de gehele groep te bestellen, niet per persoon 



BARBECUE 2  

29.50 p.p. 

vanaf 25 personen  

• Black Angus Beefburgers met chipotle saus 

• Roasted Italian Coppa ham met rozemarijn en 

ingelegde pruimen 

• A la minute gerookte zalmzijde uit de smoker, 

met groene kruiden en lemon zest  

• Grote garnalen uit de wok met knoflook, chili en 

citroen  

• Tabouleh met veel tomaat, munt en peterselie  

• Groene salade met asperges en peultjes  

• Tomatensalade met basilicum en zwarte olijven 

• Komkommersalade met labneh, red kidney 

beans, knoflook en munt 

• Zoete aardappel frites met mayonaise  

• Brood met diverse salsa’s 

ADD Vegetarisch gerecht:  2,50 p.p. * 

Steaming BBQ Pumpkin met cashewnoten, 

geroosterde groenten en Libanese hangop  

* Alleen voor de gehele groep te bestellen, niet per persoon  



BARBECUE 3  

34.50 p.p. 

vanaf 25 personen  

• Black Angus Beefburgers met chipotle saus 

• Roasted Italian Coppa ham met rozemarijn en 

ingelegde pruimen  

• Gegrilde sirloin steak met chimi-churi 

• Tonijn Tataki met verse mierikswortel, gember 

en bosuitjes 

• Tabouleh met veel tomaat, munt en peterselie  

• Groene salade met asperges en peultjes  

• Tomatensalade met basilicum en zwarte olijven 

• Komkommersalade met labneh, red kidney 

beans, knoflook en munt 

• Zoete aardappel frites met mayonaise  

• Brood met diverse salsa’s 

ADD Vegetarisch gerecht:  2,50 p.p. * 

Steaming BBQ Pumpkin met cashewnoten, 

geroosterde groenten en Libanese hangop  
* Alleen voor de gehele groep te bestellen, niet per persoon 

 



SHARED DINING NATUREL* 

34.50 p.p. 

vanaf 25 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, Manchego kaas en ingelegde 

groenten zoals  aubergine, champignons, cherry 

tomaatjes en Padron pepers  

Hoofd 

• Buttermilk Chicken Roast | Heerlijk 

geroosterde malse kip gemarineerd in 

karnemelk, knoflook en een vleug je anijs  

• A la minute gerookte zalmzijde uit de smoker, 

met groene kruiden en lemon zest 

• Steaming BBQ Pumpkin met cashewnoten, 

geroosterde groenten en Libanese hangop  

• Zoete aardappel frites met mayonaise  

* alle bovenstaande gerechten komen op tafel te staan; er 

hoeft geen keuze te worden gemaakt.  

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

(behoudens grand dessert)  



SHARED DINING DELUXE*  

42.50 p.p. 

vanaf 35 personen  

Voor 

• Tequila Boosted Ceviche Shaker | Peruaans gerecht 

van in limoensap gegaarde zeebaarsfilet met 

pepertjes, groene kruiden en zoete aardappel, 

getopt met tequila  

Tussen 

• Poké Tuna | Gemarineerde tonijn en Portobello 

paddestoelen met knoflook, soja, spicy emping, 

ponzu dressing en groene kruiden  

• Moromi Cucumber | Salade van komkommer, 

asperges, champignons, zeewier en rice crackers  

• Oer Hollands pekelvlees (Carpaccio stijl) met 

kiemgroenten, ingelegde rode uien, kervel en 

dragon 

Hoofd 

• Roasted Italian Coppa ham met rozemarijn en 

ingelegde pruimen  

• A la minute gerookte zalmzijde uit de smoker, met 

groene kruiden en lemon zest 

• Steaming BBQ Pumpkin met cashewnoten, 

geroosterde groenten en Libanese hangop 

• Zoete aardappel frites met mayonaise  

* alle bovenstaande gerechten komen op tafel te staan; er 

hoeft geen keuze te worden gemaakt.  

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

(behoudens grand dessert) 



SHARED DINING DELICIOUS VEGA 

42.50 p.p. 

vanaf 50 personen  

Voor 

• Summer Gazpacho met Smokey Jalapeño 

Pepers en Cottage Cheese  

• Zuurdesem brood met diverse salsa’s 

Tussen 

• Poké Portobello | Gemarineerde Portobello 

paddestoelen met knoflook, soja, spicy emping, 

ponzu dressing en groene kruiden  

• Sate Snijboon | Houtskool geroosterde snijbonen 

met een Thaise pinda-dressing  

• Moromi Cucumber | Salade van komkommer, 

asperges, champignons, zeewier en rice crackers 

Hoofd 

• Tlacoyo Maduro | Mexicaanse Falafel van krokant 

gebakken tuinbonen, rode bieten, labneh en mais 

• Hollandse asperges met Cottage Cheese en 

gerookte amandelen  

• Steaming BBQ Pumpkin met cashewnoten, 

geroosterde groenten en Libanese hangop  

• Zoete aardappel frites met mayonaise  

* alle bovenstaande gerechten komen op tafel te staan; er 

hoeft geen keuze te worden gemaakt.  

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

(behoudens grand dessert) 



NATUREL LIVE COOKING  

49.50 p.p. 

vanaf 100 personen 

OESTERS 

CEVICHE  

NOORDZEE VIS  

COPPA HAM  

PULLED LAMB 

BEEF STEAK  

GREENS 

KNOLLEN 

ZOETE AARDAPPEL  

CARAMEL  



ALL THE LUXERY YOU NEED |        

LIVE COOKING 

75.00 p.p. | Vanaf 100 personen 

OESTERS 

CEVICHE  

COTE DE BOEUFF 

PEKING EEND  

KREEFT  

MOSSELEN 

BEEF STEAK  

GREENS 

KNOLLEN 

ZOETE AARDAPPEL  

CARAMEL 



DESSERTS 

GRAND DESSERT          12,50 

Verrassing van onze chef  

Aardbeien Romanoff             7.50 

Zomerkoninkjes met aardbeiensaus  

en luchtig romige hangop  

Taarten Buffet                            6.75 

Verschillende taarten gemaakt  

door onze eigen banketbakker  

Mango Air             6.50 

Zeer luchtige mango-crème met  

krokant bevroren frambozen granité  

Death by Chocolate            9.50 

Brownies, fudge, mousse,  

ganache en ijs. Alles tjok vol  

van chocolade  

Kaasplankje               9,50 

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 (Heineken, 

Wieckse Witte, frisdrank, jars met water en vers fruit, 

huiswijnen, jenever, alle soorten koffie en thee)  

3 uur       23,00    p.p.  

4 uur       28,50    p.p.  

5 uur       33,00    p.p.  

6 uur       36,50    p.p.  

7 uur      39,00    p.p.  

Vanaf 7 uur kost elk extra uur     2,00     p.p  

 

incl. Prosecco              2.- p.p.p.u. extra*  

incl. Speciaal bier            2.- p.p.p.u. extra*  

incl. Wijnarrangement             2.- p.p.p.g. extra*  

incl. Gin Tonic Bar          4.50 p.p.p.u extra*  

(3x Gin, 3x Tonic, 3x Topping)  

Afkoop drank - Buitenlands gedistilleerd (tapbier, 

speciaalbieren, frisdrank, jars met water en vers fruit, 

huiswijnen, jenever, wodka, gin, rum, whiskey, likeuren, 

prosecco, alle soorten koffie en thee)  

3 uur     33,00     p.p.  

4 uur     41.00      p.p.  

5 uur     47,00     p.p.  

6 uur     52,00     p.p.  

7 uur    56,00     p.p.  

Vanaf 7 uur kost elk extra uur     3,50     p.p 

incl. Wijnarrangement              2.- p.p.p.g. 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  3,2,- / 4,50 

Frisdrank   vanaf  2,90 

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              150,- p.u. 

Saxofonist             150,- p.u. 

DJ-Booth/ licht/ geluid                   200 

Grote TV                        50 

TENT:   

Tent ( 10x10)                      800 

Tent ( 10x 15 )                                             1000 

Tent (10 x 20 )                   1200 

EXCLUSIVITEIT  
Het is mogelijk om Naturel exclusief af te huren voor 

een evenement. 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 volledige exclusiviteit*: 

April & mei                  9000 

Juni, juli, augustus, september           10.000 



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.  
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