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NATUREL 
 
Strandtent 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. 

       

      Alle prijzen in deze brochure zijn INCLUSIEF BTW



OP EEN ONBEWOOND EILAND  

Waan je bij Naturel op jouw eigen eiland met 
niets anders dan zand, zee en duinen om je heen. 
De romantische en vooral ongedwongen sfeer 
maakt Naturel een trouwlocatie waar vooral de 
echte strandliefhebber op af komt.  

Om ervoor te zorgen dat dé dag een zorgeloze 
en magische belevenis wordt, neemt Naturel 
graag een groot deel van de organisatie op zich. 
Door jarenlange ervaring zijn onze event 
managers uitgegroeid tot ware weddingplanners.  

Benieuwd wat wij nog meer voor jullie in petto 
hebben? Lees dan snel verder, want aan elk detail 
is gedacht. 



CEREMONIE 

Het gehele huwelijk op het strand vieren? Dit is 
mogelijk aangezien Naturel een officiële 
trouwlocatie is. Samen met onze event manager 
geef je vorm aan jouw ideale opstelling voor de 
grote dag. 

Naturel zorgt ervoor dat jullie ideeën perfect 
worden uitgevoerd. Denk aan een bankje voor 
het bruidspaar, een ambtenaarstafel, 
geluidsinstallatie inclusief microfoon en 
voldoende zitplekken voor de gasten. Alles is 
mogelijk en wij kunnen niet wachten om de 
plechtigheid tot in de puntjes te regelen.  

De kosten voor de ceremonie bedragen 475 euro.  



DECORATIE 
 
Het licht dat naar binnen valt en het buiten dat 
naar binnen komt. Het decor van Naturel is  
doordrenkt van een kraakheldere en elegante 
sfeer. Voeg daar verse bloemen, kaarsen en een 
knisperend haardvuur aan toe, en je hebt een 
perfecte setting vol romantiek. 
Wil je all out gaan?  Zoek je rentals? Of wil je er 
een persoonlijke twist aan geven? Achterin de 
brochure vind je meer informatie over onze in-
house stylist en weddingplanner Wendy van 
Something Borrowed Something New!  
 
Heliumballonnen (100st.)          175 
Grote vuurschaal/kampvuur                    75  
The Love Walk*                     175 

BLOEMEN:  
Bloemenarrangement (t/m 50pax.)                150 
Bloemenarrangement (t/m 100pax.)             250 
Bloemenarrangement (t/m 200pax.)            350 

* 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. 
Wij werken hierbij met een omzetgarantie: het 
bedrag dat je minimaal moet besteden om het 
besloten te krijgen. Je kan Naturel voor de 
gehele dag afhuren of voor alleen een avond. 
Mocht je niet aan de omzetgarantie voldoen, dan 
krijg je ten alle tijden een gezellig eigen gedeelte.      
’ S avonds maken wij ruimte voor jullie feest, 
zonder onbekende badgasten op de dansvloer.  
 
Omzetgarantie voor volledige exclusiviteit*:  
April & mei              10.000 
Juni, juli, augustus, september          14.000 

Omzetgarantie vanaf 17:00 uur*: 
 April & mei                 8000  
Juni, juli, augustus, september           10.000 

* Voorwaarden: 
- Voor doordeweekse dagen geldt een aangepast tarief 
- Alle benoemde items in deze brochure tellen mee binnen de 
omzetgarantie behalve de DJ en benodigde tent



IN VOOR- EN TEGENSPOED  

Natuurlijk draait de dag om het bruidspaar en dat 
jullie ontzettend gaan genieten.  Daarom neemt 
onze event manager graag alle details en 
scenario's met jullie door.  

Zo halen we mensen die net wat minder mobiel 
zijn met de jeep op, zodat zij niet door het zand 
hoeven te lopen naar de Naturel.  

Om ervoor te zorgen dat jullie grote dag 
(letterlijk) niet in het water valt, gaan wij uit van 
het minst gewenste scenario qua weer. Zo 
kunnen wij een grote transparante tent bouwen 
om extra ruimte te creëren; deze is licht, open en 
volledig in Naturel-stijl ingericht. Je kunt tot 
twee dagen voor het huwelijk beslissen of je de 
tent wilt gebruiken of niet.  
Wij zijn hier net zo veranderlijk in als het weer!  



NATUREL LUNCH 
18.50 p.p. 
vanaf 10 personen  

• Summer gazpacho met room, waterkers en 
basilicumolie 

• Tabouleh: frisse Libanese salade van tomaat, 
bulgur en munt 

• Sandwiches van zuurdesembrood met:  
- Omelette met groene kruiden 
- Avomash met gepofte mais en za’atar kruiden 

• - Gerookte zalm met yoghurt-verveine en dille 
pistou  

• Zoete verrassing  



HAPJES ( om rond te delen) 

Hapjes Basis - 5 st. | 6,00 per set * 
Oma Bob’s bitterballen | Vegetarische loempia’s | 
Kaasstengels | Groenten kroketjes | Butterfly Shrimps                                

Hapjes Luxe - 5 st. | 7.75 per set * 
Oma Bob’s bitterballen  | Chicken Tatsuta | Old 
Amsterdam kroketjes  | Peking eend loempia | 
Huisgemaakte viskoekjes met limoenmayonaise  

Hapjes Scheveningen - 5 st.  | 9.75 per set **      
Makreel bruschetta | Haring op toast | Inktvis tempura 
met citroenmayonaise | Garnalen kroketjes | 
Huisgemaakte viskoekjes met limoenmayonaise  

Hapjes Vega - 5 st. | 8.75 per set **                
Gefrituurde spruitjes met Okonomiyaki saus | Radijsjes 
gevuld met mierikswortel crème | Mini wrap met 
avocado en gepofte mais | Groene asperges met 
Parmezaanse kaas | Crispy bloemkool  

Hapjes Naturel Special - 5 st. | 12.50 per set **        
Oester Ceviche | Okonomiyaki pancake met Bonito 
Flakes | Toast met Foie Gras en vijgencompote | 
Bruschetta met pulled jack fruit | Little gem gevuld met 
Thai Beef salade                                               

* 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  
24.50 p.p. 
vanaf 25 personen  

• Black Angus Beefburgers met gesmoorde  uien, 
tomaat en bieslook-mayonaise  

• Gestoofde kippendij in Puttanesca, geserveerd 
met Bellota olijven   

• Op bananenblad geroosterde zeebaarsfilet met 
een zomerse salsa verde  

• Tabouleh met tomaat, munt en peterselie  
• Groene salade met Franse vinaigrette   
• Heirloom tomatensalade met groene 

kruidenolie en dukkah 
• Salade van komkommer, meloen, munt en 

zeekraal  
• Frites met mayonaise                                   

(+0,75 p.p voor zoete aardappel frites)  
• Brood met diverse salsa’s 

ADD Vegetarisch gerecht:  2,50 p.p. * 
Geroosterde aubergine in miso, geserveerd met 
verschillende bereidingen van biet, en een 
sesamkrokantje  
* Alleen voor de gehele groep te bestellen, niet per persoon! 



BARBECUE 2 
29.50 p.p. 
vanaf 25 personen  

• Black Angus Beefburgers met gesmoorde  uien, 
tomaat en bieslook-mayonaise 

• Gegrilde flanksteak met chimi-churi  
• A la minute gerookte zalmzijde uit de smoker, 

met groene kruiden en lemon zest  
• Klassieke Zeeuwse mosselen gestoomd in 

Hierbas, venkel, prei, ui en citroen  
• Tabouleh met tomaat, munt en peterselie 
• Heirloom tomatensalade met groene 

kruidenolie en dukkah 
• Salade van komkommer, meloen, munt en 

zeekraal  
• Frites met mayonaise                                   

(+0,75 p.p voor zoete aardappel frites)  
• Brood met diverse salsa’s 

ADD Vegetarisch gerecht:  2,50 p.p. * 
Geroosterde aubergine in miso, geserveerd met 
verschillende bereidingen van biet, en een 
sesamkrokantje 
* Alleen voor de gehele groep te bestellen, niet per persoon 



BARBECUE 3 
35.50 p.p. 
vanaf 25 personen  

• Black Angus Beefburgers met gesmoorde  
uien, tomaat en bieslook-mayonaise 

• Côte de boeuf met Hollandaise saus  
• A la minute gerookte zalmzijde uit de smoker, 

met groene kruiden en lemon zest  
• Klassieke Zeeuwse mosselen gestoomd in 

Hierbas, venkel, prei, ui en citroen  
• Tonijn Tataki met ingelegde gember, wasabi en 

Ponzu 
• Tabouleh met tomaat, munt en peterselie 
• Heirloom tomatensalade met groene 

kruidenolie en dukkah 
• Salade van komkommer, meloen, munt en 

zeekraal  
• Gebakken krieltjes in knoflookolie  
• Frites met mayonaise                                   

(+0,75 p.p voor zoete aardappel frites)  
• Brood met diverse salsa’s 

ADD Vegetarisch gerecht:  2,50 p.p. * 
Geroosterde aubergine in miso, geserveerd met 
verschillende bereidingen van biet, en een 
sesamkrokantje 
* Alleen voor de gehele groep te bestellen, niet per persoon 



SHARED DINING NATUREL*  
34.50 p.p. 
vanaf 25 personen  

Voor 
• Antipasti van o.a: Coppa di Parma, Salchicha 

Seca, gefrituurde spiering, olijven, Manchego 
kaas en ingelegde groenten zoals  aubergine, 
champignons, cherry tomaatjes en Padron 
pepers  

• Zuurdesem brood met diverse salsa’s 
Tussen 
• Summer gazpacho met room, waterkers en 

basilicumolie 
Hoofd 
• Gestoofde kippendij in Puttanesca, geserveerd 

met Bellota olijven 
• Op bananenblad geroosterde zeebaarsfilet met 

een zomerse salsa verde 
• Heirloom tomatensalade met groene 

kruidenolie en dukkah 
• Gebakken krieltjes in knoflookolie               

(+1,50 p.p voor extra frites met mayonaise) 
(+1,75 p.p voor extra zoete aardappel frites) 

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



SHARED DINING DELUXE* 
42.50 p.p. 
vanaf 35 personen  

Voor 
• Citrus Ceviche Shaker | Peruaans gerecht van in 

limoensap gegaarde zeebaarsfilet met pepertjes, 
groene kruiden en zoete aardappel  

Tussen 
• Sesam komkommer salade met spinazie, zeekraal en 

rijstcrackers  
• Tonijn Tataki geserveerd met een Aziatische 

zeewiersalade  
• Zuid Koreaanse Beef Bulgogi gemarineerd in 

citroensap, geserveerd met peultjes, sugar snaps en 
edamame.  

Hoofd 
• Peking Eend met geroosterde regenboog worteltjes 

en Hoi-Sin saus  
• Op bananenblad geroosterde zeebaarsfilet met 

een zomerse salsa verde 
• Geroosterde aubergine in miso, geserveerd met 

verschillende bereidingen van biet, en een 
sesamkrokantje  

• Furikake rijst                                                          
(+1,50 p.p voor extra frites met mayonaise)   
(+1,75 p.p voor extra zoete aardappel frites)

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



SHARED DINING DELICIOUS VEGA  
37.50 p.p. 
vanaf 50 personen  

Voor 
• Vegetarische antipasti van onder andere: 

Manchego, gemarineerde feta, Taleggio, 
gegrilde groenten (zoals aubergine, paprika, 
asperges) olijven, gefrituurde spruitjes, 
ingelegde champignon en gezouten noten  

• Flatbread met diverse salsa’s zoals hummus en 
labneh  

Tussen 
• Summer gazpacho met room, waterkers en 

basilicumolie 
Hoofd 
• Tlacoyo Maduro | Mexicaanse Falafel van krokant 

gebakken tuinbonen, rode bieten, labneh en mais 
• Geroosterde bloemkool met beurre noisette, 

kappertjes en amandelschaafsel   
• Heirloom tomatensalade met groene 

kruidenolie en dukkah 
• Gebakken krieltjes in knoflookolie   
• Zoete aardappel frites met mayonaise  

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



NATUREL WALKING DINNER  
42.50 p.p. 
vanaf 35 personen 

OESTERS 
Passievrucht, chili, basilicum  

CEVICHE SHAKER  
Citrus Ceviche Shaker | Peruaans gerecht van in 
limoensap gegaarde zeebaarsfilet met pepertjes, 

groene kruiden en zoete aardappel 

HEIRLOOM TOMATENSALADE 
• Heirloom tomatensalade met groene 

kruidenolie en dukkah 

PADDESTOELEN RISOTTO 
Risotto met verschillende soorten paddestoelen, 

truffelolie en Parmezaanse kaas  

BEEF STEAK | MAIS | KRIELTJES 
Gegrilde entrecote met chimi-churi   

CHOCOLA  
Verrassing  

 



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 

BUFFET          
Taartenbuffet              6.75 
Verschillende taarten gemaakt  
door onze eigen banketbakker 
Dessert buffet                           7.50 
Kan je niet kiezen? Wij maken een mooi aangekleed 
buffet met verschillende zoetigheden en desserts  

AAN TAFEL  
Mango Air             5.00 
Zeer luchtige mango-crème met  
krokant bevroren frambozen granité  
Naturel Sundae             7.50 
Gemarineerd rood fruit met romige hangop, 
kersenparels, gezouten crumble en verveine 
 
Kaasplankje (Kan aan tafel of op een buffet)            9,50 
Combinatie van Franse en Hollandse kazen, geserveerd 
met notenbrood, vijgen en druiven 
 
KIDS ARRANGEMENTEN 
• Kindermenu                                                             6,50 

Chicken Tatsuta, frites,  
komkommer, appelmoes  

• Kids eten mee                                          50% v.d. prijs 
• Kids drankpakket  (vanaf 4 jaar)                          9,50 
 



DRANKARRANGEMENT 
Afkoop drank - BINNENLANDS GEDESTILLEERD     
(Heineken, Brand Weizen, frisdrank, jars met water en 
vers fruit, huiswijnen, jenever, alle soorten koffie&thee)  
3 uur       25,00    p.p.  
4 uur       30,50    p.p.  
5 uur       35,50    p.p.  
6 uur       40,50    p.p.  
7 uur      44,50    p.p.  
Vanaf 7 uur kost elk extra uur     3,50     p.p  
 
incl. Prosecco              2.- p.p.p.u. extra*  
incl. Speciaal bier           3.- p.p.p.u. extra*  
incl. Wijnarrangement             3.- p.p.p.g. extra*  
incl. Gin Tonic Bar          4.50 p.p.p.u extra*  

Afkoop drank - BUITENLANDS GEDESTILLEERD 
(Tapbier, speciaalbieren, frisdrank, jars met water en 
vers fruit, huiswijnen, jenever, wodka, gin, rum, whiskey, 
likeuren, prosecco, alle soorten koffie en thee) 
3 uur     36,00     p.p.  
4 uur     44,00      p.p.  
5 uur     50,00     p.p.  
6 uur     55,00     p.p.  
7 uur    59,00     p.p.  
Vanaf 7 uur kost elk extra uur     4,50     p.p 

incl. Wijnarrangement              2.- p.p.p.g. extra*  
incl. Gin Tonic Bar          2,50 p.p.p.u extra*  
(3x Gin, 3x Tonic, 3x Topping)  

* minimale afname 3 uur



DRANKPRIJZEN 
Bier van de tap/fles   vanaf  3,5,- / 4,50 
Frisdrank   vanaf  3,5-  
Wijn per glas /fles   vanaf  4,5- / 22,50 
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 Fizz  7.50 
Gin, sparkling water, verse watermeloen, rietsuiker, 
munt en limoen 



DIVERSEN 
DJ              150,- p.u.  
Saxofonist             150,- p.u. 
DJ-Booth/ licht/ geluid                   250  
Grote TV                        75 

TENT:   
Tent ( 10x10)                      800 
Tent ( 10x 15 )                                             1000 
Tent (10 x 20 )                   1200 

TIPS:  

Wianda Bongen Photography  
Op zoek naar de allerbeste fotograaf voor jullie huwelijk? Check 
Wianda Bongen, Naturel’s favoriete fotografe!  
www.wiandabongen.com 
of neem contact op via + 316 24 66 88 81 en 
info@wiandabongen.com  

De Wandelende Kunstenaars  
"De Wandelende Kunstenaars", het duo Daan & Fleur leggen uw 
bruiloft vast in tekeningen en poëzie en brengen dit samen in een 
hand-gebonden boekje om zo uw onvergetelijke dag tastbaar te 
maken. Interesse? 
Check: 
www.dewandelendekunstenaars.cargocollective.com  
of neem contact op via + 316 33 86 57 59 of  
dewandelendekunstenaars@gmail.com

http://www.wiandabongen.com
mailto:info@wiandabongen.com
http://www.dewandelendekunstenaars.cargocollective.com/
mailto:dewandelendekunstenaars@gmail.com
http://www.wiandabongen.com
mailto:info@wiandabongen.com
http://www.dewandelendekunstenaars.cargocollective.com/
mailto:dewandelendekunstenaars@gmail.com


Concept stylingEvent/wedding planning Rentals + Floraldesign Master of Ceremonies conceptBALLOON

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

Wendy van Something Borrowed 
Something New is onze event-/
weddingplanner en stylist. Zij kan 
de perfecte verhuur items leveren 
en beschikt over een groot netwerk 
aan leveranciers om jullie droom-
dag compleet te maken. SBSN 
adviseert, ontzorgt en maakt samen 
met haar team jullie wensen werke-
lijkheid!

Ben je nieuwsgierig geworden? 
Check de nieuwe website: 
www.sb-sn.nl



Forever in love with the sea side of life


