G R O E P S A R R A N G E M E N T E N
vanaf 15 personen en BBQ vanaf 20 personen

WELKOMSTDRANKJE

BREAKFAST

LUNCH

First coffee..

Vanaf 15 personen

Vanaf 15 personen

FRUITSHAKE
(non alcohol)

€4,50 Prijs per persoon
COCKTAILS
Keuze uit diverse cocktails
€9,50 Prijs per persoon
CAVA
d'Arciac Brut Seleccio
Spanje, frisse zachte,
zuivere afdronk
€29,50 Prijs per fles

TOASTS & SALADES
€13,50 p.p.

NOOSA BREAKFAST
€13,50 p.p.
Croissant met boter en jam
Noosa smoothie bowl
Toast met ei en kaas
Verse Jus d'Orange

Avocado toast
Eggs toast
Salade watermeloen en feta

Barista koffie of thee

Tafelwater met munt,
limoen en komkommer
LUNCH DELUXE
€19,50 p.p.
Laksa soep
met tempeh, tauge en noodle

Sate
met pittige pinda dressing

Baja Taco
Blauwe mais tortilla met krokante
kabeljauw, kool, chipotle en koriander

Watermeloen
met feta

Tafelwater met munt,
limoen en komkommer

B.E.A.C.H.
BEST ESCAPE ANYONE CAN HAVE

Check www.noosabeach.nl of social-media @noosabeach13

SHARED DINING MENU

Shared dining is de meest gezellige manier van eten,
deze gerechten worden geserveerd op mooi
opgemaakte plateaus
Vanaf 15 personen
€30,00 p.p.
4 shared dining gerechten:
Burrata
Ceviche van Zeebaars
Iberico Ribs
Crispy Cauliflower
Sweet potato fries
Jungle Salad
Chocolate fudge cake

WALKING DINNER NOOSA

Dit diner kan worden uitgeserveerd in 'borrel' setting.
Vanaf 15 personen
€37,50 p.p.
GANG 1
Ceviche van Zeebaars
GANG 2
Crispy Cauliflower
GANG 3
Bao bun met crispy chicken en lime-chili oil
GANG 4
Kimchi Steak, fijn gesneden
GANG 5
Chocolate fudge cake
• vegetarische opties mogelijk

NOOSA BBQ
vanaf 20 personen
Onze chef maakt op de BBQ de lekkerste grill-gerechten klaar.
Het buffet staat vol met frisse salades en side-dishes.

CLASSIC BBQ NOOSA
(3-grill items met salade en sides)
v.a. €32,00 p.p.
100% Angus burger
Sate van kippendij
Abondigas spies
Gambaspies
SALADES
Jungle salad met mosterddressing
SIDES
Brood met Aioli
Sweet Fries
Franse Frites
UIT TE BREIDEN MET:
Bavette spies + €5,00 p.p.
Zalm spies + €5,00 p.p.
Extra item: + €5.00 p.p.

Wij hebben ook een vegetarische BBQ!
Indien het weer het niet toelaat om de BBQ aan te steken zullen de BBQ-gerechten
van de grill komen en in een walking-dinner setting geserveerd worden.

DESSERT
Vanaf 15 personen
SCROPPINO
€8,- p.p.
ICE BUCKET
€2,- p.p.
Perenijs, raket en cornetto
DESSERT BAR
€8.5,- p.p.
Chocolate fudge cake, apple crumble, vers fruit

SNACKS
Perfect companion for a drink, birthday, meeting
Vanaf 15 personen
GRAZING TABLE
€7.00 p.p.
Boquerones
Olives
Gyozas
Bospaddestoel-truffel bal
Nacho's
Brood
Hummus

BORREL BITES
€4.5,- p.p.
Bitterballen
Kaasstengels
Risottini
(bospaddestoel-truffel)

DRANKARRANGEMENTEN UITKOOP
UITKOOP
Wil je van tevoren weten waar je aan
toe bent en geen extra kosten maken?
Kies er dan voor om de bar af te kopen
met een arrangement naar keuze:
Uitkoop Huis assortiment: 7,50 p.p.
per uur
Pils
Huiswijnen
frisdrank
koffie + thee
Uitkoop Binnenlands assortiment:
8,50 p.p. per uur
Pils
Huiswijnen
frisdrank
koffie + thee
Jenever, Vieux, Port, Campari +
Martini
Uitkoop Bier & Binnenlands
assortiment: 12,50 p.p. per uur
Pils
Huiswijnen
frisdrank
koffie & thee
Speciaal bieren
Jenever, Vieux, Port, Campari +
Martini
Uitkoop Gehele assortiment: 14,50
p.p. per uur
Pils
Huiswijnen
frisdrank
koffie & thee
Speciaal bieren
Binnen- & buitenlands gedistilleerd
(m.u.v. cocktails & champagne)
Voorwaarden uitkoop:
• Minimaal 4 uur uitkoop • Vanaf 30
personen

DRANKARRANGEMENTEN NACALCULATIE
NACALCULATIE OPEN BAR
De dranken die besteld worden door
jouw gasten noteren wij à la minute.
Jij bepaalt wat wij schenken:
• Pils, huiswijn + frisdrank
• Hollands gedistilleerd
• Cocktails
• Koffie + thee
• Buitenlands gedistilleerd
• Speciaal bieren
BUDGET
Spreek van tevoren een drankbudget af
en krijg een seintje wanneer het budget
bijna zijn einde bereikt. Verhoog je
budget of wij geven aan dat het vanaf
dat moment drinken op eigen rekening
is. *Jij bepaalt wat wij schenken.
MUNTEN
Speek van tevoren het aantal munten af
dat je wilt afnemen en verdeel deze zelf
onder jouw gasten. De munt neemt de
waarde van et bestelde drankje aan.. Wil
je extra munten? Dat is geen
probleem.*Jij bepaalt wat wij schenken.

VOORWAARDEN
Wij verzoeken u de betaling betreft drank en verrekening binnen 8 dagen na event te voldoen. Na het
tekenen van de definitieve offerte, ontvangt u een aanbetalingsnota van € 500. Graag binnen 8 dagen
voldoen. Alle prijzen zijn onder voorbehoud en inclusief BTW. Schade aan Noosa en interieur door
aanwezigen event zijn voor rekening klant. Bij gebruik van de evenement ruimte is eigen consumptie
verboden. Uiterlijk een week voor het event wordt het definitief aantal personen doorgegeven. Worden er
binnen een week voor het event nog wijzigingen in de aantallen aangebracht, dan wordt 100% van de niet
afgenomen producten in rekening gebracht.

FACILITEITEN
Vuurpit met marshmallows
Garderobe
Beamer & scherm
DJ Booth
PA set
Lichtplan op aanvraag
Fotobooth onbeperkt foto's voor 4 uur
Fotograaf 2 uur
Bedoine-tent
Oesterman

Vanaf 100
Vanaf 75
50
550
550
op aanvraag
750
vanaf 250
op aanvraag
op aanvraag

SURFANA SURFSCHOOL
Voor bedrijfsuitje, vrijgezellenfeest, familieweekend, verjaardag, of andere groepen
Heb je interesse om met jouw groep activiteiten te gaan doen,
dan maken wij samen met Surfana ‘n mooi voorstel voor je.
Naast de te gekke surf workshops biedt Surfana o.a. deze waanzinnige activiteiten aan:
Expeditie Surfana
Skaten
Beachgames
Yoga
Bodyboarden
Skimboarden
SUP
Family Super SUP
Beachvolley

Bij interesse sturen we graag de Surfana brochure naar je toe!!
of check www.surfana.nl

