Beste relatie,
Graag stel ik u voor aan Meijer aan Zee, een sfeervol strandrestaurant en tevens toplocatie
voor het organiseren van uw vergadering of evenement op het strand van Zandvoort.
Naast het ruime, stijlvolle strandrestaurant beschikt Meijer aan Zee over een apart
paviljoen speciaal ontwikkeld voor (besloten) evenementen. Dit paviljoen is geheel gericht
op groepen en beschikt over eigen bar, terras met loungebanken en buiten/cocktailbar,
veranda en voorgelegen privé strand voor activiteiten. Uiteraard is het paviljoen besloten
en niet toegankelijk voor andere gasten wat het zeer geschikt maakt voor het organiseren
van vergaderingen, congressen en andere meetings. Maar natuurlijk ook voor een gezellig
(personeels)feest met borrel en/of BBQ.
Alle benodigde faciliteiten en Wi-Fi zijn aanwezig.
Op het voorgelegen strand ligt Meijer’s Cocktail Club, ook deze locatie is volledig af te huren
voor borrel en/of BBQ. Uiteraard houden wij rekening met een “binnenscenario”.
Door de centrale ligging in Zandvoort, op ca. 2 minuten lopen van station, bushalte en
busparkeerplaats en dichtbij verschillende hotels zoals o.a. NH, Best Western Palace en
Centerparcs is een bezoek aan Meijer aan Zee goed te combineren met bijvoorbeeld
Haarlem, Amsterdam en Bollenstreek. Rondom Meijer aan Zee is voldoende
parkeergelegenheid op loopafstand.
In de bijlage treft u verschillende voorbeelden van arrangementen zodat u een indruk krijgt
van wat wij voor uw groep kunnen betekenen. Uiteraard zijn alle arrangementen geheel
naar wens van u en uw gasten aan te passen.

Met vriendelijke groet,
Team Meijer aan Zee
Strandrestaurant en Paviljoen Meijer aan Zee
Strandafgang De Favauge, paviljoen 16
2042 TV Zandvoort
023-5713310
info@meijeraanzee.nl
www.meijeraanzee.nl

Borrelarrangementen zijn gebaseerd op een 1,5 a 2 uur durende borrel, verlenging is
uiteraard mogelijk. De arrangementen zijn ook uit te breiden met een Cocktailbar &
buitenlands gedestilleerd, champagne of extra hapjes. Buitenlands gedestilleerd kan ook
worden berekend op nacalculatie.
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Onbeperkt drankjes, exclusief buitenlands
gedestilleerd
Koud en warm bittergarnituur

Ontvangst met een glas Prosecco
(ook te gebruiken als toast)
Onbeperkt drankjes, exclusief buitenlands gedestilleerd
Appetizers & fingerfood naar keuze. Bij dit arrangement kunt u 3 verschillende
hapjes kiezen uit onderstaande lijst.

Ontvangst met Pommery Champagne
Onbeperkt drankjes, exclusief buitenlands gedestilleerd
Oesters
Appetizers & Fingerfood naar keuze. Bij dit arrangement kunt u naast de oesters, nog
3 verschillende hapjes kiezen. Uiteraard kunt u de oesters vervangen door een ander
gerechtje naar keuze.

Gegrilde tonijnsteak met gember,
wasabi en soya
Mini carpaccio met truffelmayo
Hollandse garnaaltjes met avocado
en komkommer
Rouleau van gerookte zalm met
crème fraiche
Serrano ham met meloen
Warm of koud (gazpacho) soepje
naar keuze
Mini kip sate
Gerookt borrelworstje met cheddar
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Gamba’s in Tempura met chilli saus
Mini sandwiches
Oesters (supplement € 1,50 p.p. maar
incl. in platinum arrangement)
Bruschetta met knoflook, olijfolie en
tomaat
Gamba spiesje met aїoli
Spiesje Caprese (tomaat, mozzarella,
basilicum)
Garnalenkroketjes
Mini wraps
Bittergarnituur, warm en koud

BBQ arrangement, alle BBQ’s worden bereid op de Kamado-Grills, ook wel bekend als Big
Green Egg

Antipasti voorgerecht
Op schalen op tafel geserveerd zodat iedereen wat kan pakken

o.a. gerookte zalm, soepje, carpaccio met truffelmayo, caprese, zongedroogde
tomaatjes, tonijnsalade, olijven, hummus. Geserveerd met knapperig brood en
olijfolie

Op BBQ:

Ossenhaasspies met paprika en ui
Saté van kip
Gemarineerde zalm op spies
Gambaspiesjes
Lamskoteletjes gemarineerd in rozemarijn en knoflook
Gepofte Aardappel
Op Buffet: Stokbrood
Salade Bar: verschillende salades, rauwkost, groenten, dressings en garnituren
om je eigen salade samen te kunnen stellen.
Couscous salade met feta, parpika en koriander
Frites
Op tafel bij all-in arrangement:
Rode wijn, witte wijn en rose
Flessen plat en bruisend water
Bier, frisdrank, koffie en thee
kunnen onbeperkt bij bar en bediening besteld worden.

:
IJswagen met Italiaans schepijs
Of
Dessert Buffet of Grand Dessert
(optioneel, apart bij te boeken)

Rouleau van gerookte zalm met sjalotjes, avocado
en een mierikswortel dressing
Of
Salade Geitenkaas, warm geitenkaasje met gegrilde groenten, walnoten en balsamico
Of
Carpaccio van ossenhaas met truffelmayo,
Parmezaan, rucola en pijnboompitjes

Dubbele biefstuk met bearnaisesaus
Of
Catch of the Day
Of
Saté Meijer aan Zee, kipsaté op een bedje van taugé, met kroepoek,
salade en gebakken uitjes
Of
Gevulde Puntpaprika met gegrilde groenten, portobello, couscous en tzatziki

Grand Dessert of Dessert Buffet incl. IJswagen
Alle gerechten worden geserveerd met passende garnituren en frites

Antipasti:
Op schalen op tafel geserveerd:

o.a. gerookte zalm, soepje, carpaccio met truffelmayo, caprese, zongedroogde tomaatjes,
tonijnsalade, olijven, hummus. Geserveerd met knapperig brood en olijfolie

Surf & Turf:
½ Kreeft, ½ Steak geserveerd met bearnaisesaus, frites en passende garnituur.

Grand Dessert of Dessert buffet incl. Ijswagen

Voorbeeld:

Hollandse garnaaltjes met avocado en komkommer
*
Soepje naar keuze
*
Carpaccio van ossenhaas met een truffelmayo, Parmezaan,
rucola en pijnboompitjes
*
Op de huid gebakken zeebaars; krokant gebakken en geserveerd
met een saus van witte wijn
*
Gegrilde Tonijn steak met knapperige korstje van sesam & peper
met gember, wasabi en soja
*
Lemon Cheese Cake

Feestarrangementen zijn gebaseerd op een ca. 4 uur durend feest/borrel, verlenging is
uiteraard mogelijk. De arrangementen zijn ook uit te breiden met een Cocktailbar &
buitenlands gedestilleerd, champagne of extra hapjes. Buitenlands gedestilleerd kan ook
worden berekend op nacalculatie.

•
•

Onbeperkt drankjes, exclusief buitenlands gedestilleerd
Koud en warm bittergarnituur (ca. 5 rondes)

•
•
•

Ontvangst met een glas Prosecco (ook te gebruiken als toast)
Onbeperkt drankjes, exclusief buitenlands gedestilleerd
Appetizers & fingerfood naar keuze. Bij dit arrangement kunt u 5 verschillende
hapjes kiezen uit onderstaande lijst.

•
•
•
•

Ontvangst met Pommery Champagne
Onbeperkt drankjes, exclusief buitenlands gedestilleerd
Oesters
Appetizers & Fingerfood naar keuze. Bij dit arrangement kunt u naast de oesters, nog
5 verschillende hapjes kiezen. Uiteraard kunt u de oesters vervangen door een ander
gerechtje naar keuze.
Puntzakje Frites met mayonaise als afsluiter

•
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Gegrilde tonijnsteak met gember,
wasabi en soya
Mini carpaccio met truffelmayo
Hollandse garnaaltjes met avocado
en komkommer
Rouleau van gerookte zalm met
crème fraiche
Serrano ham met meloen
Warm of koud (gazpacho) soepje
naar keuze
Mini kip sate
Gerookt borrelworstje met cheddar
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Gamba’s in Tempura met chilli saus
Mini sandwiches
Oesters (supplement € 1,50 p.p. maar
incl. in platinum arrangement)
Bruschetta met knoflook, olijfolie en
tomaat
Gamba spiesje met aїoli
Spiesje Caprese (tomaat, mozzarella,
basilicum)
Garnalenkroketjes
Mini wraps
Bittergarnituur, warm en koud

•

Vers gebak met 2 kopjes koffie of thee

•

Roerei met toast, croissantje, luxe broodjes, roomboter, gerookte zalm, ham, salami,
kaas en brie, tomaat en komkommer en verschillend zoet.

•
•

Onbeperkt melk, koffie & thee
Verschillende belegde broodjes met o.a.: carpaccio/rucola, brie/komkommer,
tonijnsalade, kipfilet/hummus, e.d.

Dit lunch arrangement is eventueel uit te breiden met soep, kroketten of een snack naar
keuze en/of alcoholische drankjes.

Gebaseerd op een 1 uur durende lunch

•

Koffie en thee

•

Melk

•

Vruchtensap

Overige dranken worden berekend op nacalculatie

Buffet
• Mosterdsoep met rucola of soep naar keuze
• Verschillende luxe broodjes
• Kaasplateau met o.a. Hollandse kazen, brie en geitenkaas
• Plateau Charcuterie met o.a. Paté, ham en worst
• Gerookte zalm
• Carpaccio
• Plakjes tomaat, komkommer en andere rauwkost
• Gekookte eitjes
Salade:
Salade Bar: verschillende salades, rauwkost, groenten, kaas, spekjes dressings
en garnituren om je eigen salade samen te kunnen stellen.
• Couscous salade met feta, parpika en koriander
Warme gerechten:
•

• Kroketten
• Kipsaté spiesjes of scrambled eggs
• Fruit

Gebaseerd op een 1 uur durende Brunch

•
•
•
•
•

Scones met jam en room
Mini muffins
Mini Cheesecake
Bonbons
Macarons

•
•
•
•

Vers Fruit
Mini Sandwiches Carpaccio
Mini Sandwiches kaas en komkommer
Hartige hapjes

Bij deze High Tea kunt u onbeperkt thee inschenken en hebben wij een keus uit 9
verschillende thee smaken van het merk “Mr. Jones”.

Gebaseerd op een 1,5 uur durende High Tea
Eventueel uit te breiden naar Luxe High Tea, inclusief twee glazen Prosecco

2 glazen wijn, keuze uit 3 witte, 3 rode en 3 rose wijnen
Plateau Antipasti:

o.a. gerookte zalm, soepje, carpaccio met truffelmayo, caprese, zongedroogde tomaatjes,
tonijnsalade, olijven en hummus. Geserveerd met knapperig brood en olijfolie

Een zee van inspiratie!
Het strand is natuurlijk een uitermate geschikte locatie voor bedrijfsevenementen, dit kan
varieren van personeelsuitjes met strandactiviteiten, bedrijfsfeesten, vergaderingen of
presentaties. Meijer aan Zee kan de dag van begin tot eind voor uw bedrijf verzorgen.
Naast het Strandrestaurant van Meijer aan Zee ligt ons aparte paviljoen speciaal
ontwikkeld voor (besloten) evenementen. Dit paviljoen is geheel gericht op groepen en
beschikt over eigen bar, terras met loungebanken en buiten/cocktailbar, veranda en
voorgelegen privé strand voor activiteiten.
Uiteraard is het paviljoen besloten en niet toegankelijk voor andere gasten wat het zeer
geschikt maakt voor het organiseren van vergaderingen, congressen en andere
meetings. Maar natuurlijk ook voor een gezellig (personeels)feest met borrel en/of BBQ.
Alle benodigde faciliteiten en Wi-Fi zijn aanwezig.

Wifi, beamer, scherm, whiteboard en flipover zijn uiteraard aanwezig. De zaal van 180m2
groot is d.m.v. een flexibele wand in iedere gewenste opstelling in te delen. Uiteraard
kunnen wij ook lunch, diner, BBQ en/of feest voor u organiseren, zie bijvoorbeeld het all-in
vergaderarrangement.

- “Vergaderarrangement All-in” vanaf 10 personen •
•
•
•
•
•
•
•

Ontvangst met koffie en thee & macaron
Koffie, thee, water en frisdrank staan de gehele dag onbeperkt tot jullie beschikking.
Koffie en thee worden uiteraard regelmatig ververst.
Korte pauze met muffins
Lunch met verschillende luxe belegde broodjes en vers fruit
Afternoon snack; mini-wraps met kip en komkommer/roomkaas.
Borrel inclusief warm bittergarnituur
BBQ of 3-gangen diner inclusief bier, wijn en frisdrank
Einde arrangementen om 20.00 uur. Meijer aan zee is tot middernacht geopend en
uiteraard zijn jullie van harte welkom om te blijven. Dranken en overige worden
vanaf nu berekend op nacalculatie.

Bij het “All-in” arrangement zijn inbegrepen:
•
•
•

Gebruik van whiteboard en flipover
WIFI
Locatiekosten

•
•

Beamer
Pen en Schrijfblok voor alle
deelnemer

•

Vergaderarrangement 4 uur
inclusief koffie, thee, frisdrank en lunch

•

Vergaderarrangement 8 uur
inclusief koffie, thee, frisdrank en lunch

•

Vergaderarrangement gehele dag inclusief dranken en diner
koffie, thee, frisdrank, lunch en diner of BBQ incl. drankjes (bier, wijn, fris, koffie en thee)

(aansluitend diner, drankjes bij het diner zijn inclusief gedurende 3 uur)
De vergaderruimte kan gereserveerd worden voor 2 uur, een halve of een hele dag. Ook is
het mogelijk te reserveren inclusief drankenarrangement bestaande uit onbeperkt koffie,
thee en frisdrank. Flessen mineraalwater staan de gehele dag op tafel en worden onbeperkt
bijgevuld.
Andere faciliteiten kunnen, in overleg, voor u geboekt worden.
Graag van te voren aangeven of u van beamer, whiteboard en/of flipover gebruik wenst te
maken.

Wij werken samen met verschillende evenementenbureaus gespecialiseerd in
strandactiviteiten maar ook in uitdagende workshops en korte “energizers” op
managementniveau waardoor wij een totaal pakket voor uw bedrijfsuitje kunnen
aanbieden.
Wilt u uw vergadering of presentatie combineren met een activiteit, borrel, BBQ en/of feest?
Uiteraard helpen wij u graag om van uw bedrijfsevenement een onvergetelijke dag te
maken, in overleg met u stellen wij een tot in de puntjes verzorgd programma samen.

BORREL

Borrelarrangement Silver
Borrelarrangement Gold
Borrelarrangement Platinum

€ 19,50 p.p.
€ 24,50 p.p.
€ 33,50 p.p.

TOAST

Toast Champagne (supplement bij Silver arrangement)
Toast Prosecco (supplement bij Silver arrangement)

€
€

9,00 p.p.
5,50 p.p.

€
€
€
€
€
€
€
€

8,50 p.p.
47,50 p.p.
29,95 p.p.
47,50 p.p.
29,95 p.p.
57,50 p.p.
42,50 p.p.
57,50 p.p.

BBQ EN DINER

Antipasti supplement bij BBQ
BBQ arrangement inclusief dranken (3 uur)
BBQ arrangement exclusief dranken
3-gangen Diner arrangement inclusief dranken (3 uur)
3-gangen Diner arrangement exclusief dranken
Menu Surf & Turf inclusief dranken (3 uur)
Menu Surf & Turf exclusief dranken
Walking Dinner 6-gangen inclusief drankjes (3 uur)
v.a.
Walking Dinner 6-gangen exclusief dranken
v.a.
Dessertbuffet (optioneel bij BBQ arrangement)
IJswagen

€ 42,50 p.p.
€
€

8,50 p.p.
3,50 p.p.

FEESTARRANGEMENTEN

Feestarrangement Silver
Feestarrangement Gold
Feestarrangement Platinum
Cocktailbar bij feest (4 uur)

€ 32,50 p.p.
€ 40,50 p.p.
€ 52,50 p.p.
€ 11,50 p.p.

KOFFIE, LUNCH, BRUNCH, HIGH TEA & HIGH WINE

Koffie & gebak
(2 koffie p.p.)
Ontbijt arrangement
Lunch arrangement
Brunch arrangement
High Tea Basic vanaf 6 personen
High Tea Luxe inclusief 2 glazen Prosecco vanaf 6 personen
High Wine

€ 7,50 p.p.
€ 11,00 p.p.
€ 16,50 p.p.
€ 23,50 p.p.
€ 23,50 p.p.
€ 29,50 p.p.
€ 21,50 p.p.

VERGADERARRANGEMENTEN

Vergaderarrangement 4 uur
Vergaderarrangement 8 uur
Vergaderarrangement incl. diner en drankjes
Vergaderarrangement “ALL-IN”
exclusieve aanbieding

€ 30,50 p.p.
€ 49,50 p.p.
€ 94,50 p.p.
€ 87,50 p.p.

ZAALHUUR ZONDER ARRANGEMENT

Huur vergaderruimte 8 uur
Huur vergaderruimte 4 uur
Huur vergaderruimte 2 uur:

€ 200,00
€ 125,00
€ 75,00

FACILITEITEN

Flipover
Beamer

€ 15,00
€ 90,00

BIJ ZAALHUUR

Drankarrangement (koffie, thee, frisdrank) 8 uur
Drankarrangement (koffie, thee, frisdrank) 4 uur
Drankarrangement (koffie, thee, frisdrank) 2 uur
Al onze prijzen zijn inclusief BTW

€ 36,50 p.p.
€ 18,50 p.p.
€

9,50 p.p.

