Arrangementen

Flamengo’s
Welkom bij strandpaviljoen Flamengo’s, gelegen aan het mooiste stukje strand
van Kijkduin!
Wij doen ons best om ons elk jaar weer verder te ontwikkelen, naar de behoefte van onze gasten.
Onze chef-kok werkt daarom met verse producten die onze leveranciers dagelijks leveren,
om zo een constante kwaliteit te kunnen bieden aan onze gasten. Zo hebben wij een prachtige
pizza-oven en maakt onze chef de pizzabodems en pizzasaus dagelijks vers.
Ons terras is zo ingericht, dat u zoveel mogelijk ongestoord kunt genieten van de
mooie omgeving en van uw gezelschap. Ook hebben wij een aantal prachtige ligbedden met
dikke kussens voor het paviljoen staan, om lekker op te kunnen bruinen in de zon. Dat er veel
liefde in het paviljoen en de ontwikkeling daarvan wordt gestoken, blijkt wel uit het feit dat
alle loungebanken, de tafels op het terras en de ligbedden volledig handgemaakt zijn door
de eigenaar zelf! Wij hopen dan ook van harte dat u hiervan zult komen genieten.
Ook voor uw uitje met collega’s, familie of vrienden kunt u bij ons terecht!
Onze unieke en ruime ligging op het Zuiderstrand, maken dat u echt het gevoel heeft dat u
en uw groep er helemaal uit zijn en het strand voor uzelf hebben. Het vrije uitzicht over de
Zandmotor, tenen in het zand, een ondergaande zon die in de zee zakt, lekker eten en een
drankje in de hand..Wat wil een mens nog meer? Het personeel van Flamengo’s staat 7 dagen
per week voor u klaar om u een onvergetelijke dag en avond te bezorgen. Uw verjaardag,
teamuitje, babyshower, bruiloft, familiedag: voor al uw events hebben wij een mooi aanbod.
Wij bieden een fijne versnapering na een lekkere strandwandeling, een sportieve middag met
activiteiten zoals beachvolleybal, Robinson Crusoe beachgames, powerkiten en een smakelijke
BBQ om de dag af te sluiten, of een waanzinnig feest met band of DJ; met al uw wensen kunt
u bij ons terecht! Wij denken graag met u mee, bekijk hiervoor ook onze arrangementen in deze
brochure. Ook wanneer het Nederlandse weer ons in de steek laat, is onze ruimte binnen in het
strandpaviljoen uitstekend geschikt om uw gasten te ontvangen en te entertainen.
Verder zijn wij een officieel erkende trouwlocatie en hebben wij al de nodige bruiloften mogen
verzorgen. In onze brochure zijn geen bruiloftarrangementen opgenomen, omdat trouwerijen
meestal specifieke wensen met zich meebrengen. Deze willen wij graag vormgeven in een
persoonlijk gesprek met het bruidspaar.
Parkeren is gratis en de loopafstand van de parkeerplaats naar ons paviljoen bedraagt circa
5 minuten.
Vergeet niet dat er in de omtrek van het paviljoen genoeg slaapmogelijkheden zijn.
Het Roompotpark heeft de nodige faciliteiten en slaapplekken van klein tot groot.
Tegenwoordig kunt u ook wakker worden in een van de strandhuisjes die op het strand
staan. Deze zijn ook via Roompotpark te boeken. Geeft u dus een feest bij ons en wilt
u niet dezelfde avond naar huis, dan zijn er mogelijkheden genoeg.
Wellicht tot snel,
Mvg
Rogier en team Flamengo’s

Welkomstdrankje
Wij hebben diverse mogelijkheden om jullie dag/avond feestelijk te openen.
De drankjes kunnen natuurlijk ook tussendoor geserveerd worden of voor een
proost moment. Prosecco, Cider & Fresh Lemonade zullen wij uitserveren.
De vruchtensappen worden geserveerd in een ‘old school’ teil.
Cava De Pró Cava Brut( per glas)
Bosvruchtencider/perzikcider (alcoholvrij, per glas)

€ 4,50
€ 3,50

Borrel
Wilt u uw feest aankleden met een aantal lekker hapjes?
Onderstaande prijzen zijn per persoon en de gehele dag door te verkregen.
#1. Bitterballen, Loempia, Mini frikandel en Griekse olijven & feta.

€ 3,50

#2. Mozarella onion rings, Bitterballen, Falafel, Pinchos tonijn, Cabanossi.

€ 4,90

#3. Indian chickenfingers, Mini frikandel, Spicy gamba‘s, Calamaris,
Kippenvleugels, Pinchos Zalm.

€ 5,80

#4. Kaasstengels, Pinchos bruchetta, Kipspiesjes, Falafel,
Pinchos spicy Harissa.

€ 7,90

#5. Mozarella onion rings, Spicy gamba’s, Kippenvleugels, Pinchos Zalm,
Pinchos bruchetta, Indian chicken fingers.

€ 10,80

#6. Nachos gegraniteerd met cheddar met creme fraiche en salsa.

€ 4,20

#7. Vloerbrood met aioli & flaming salsa.

€ 3,50

#8. Knoflook brood uit de oven.

€ 2,50

BBQ
Onderstaande BBQ arrangementen zijn te combineren met onze drankarrangementen.
De BBQ arrangementen zijn vanaf 25 personen en worden in een buffetvorm geserveerd.
BBQ’s worden te allen tijden begeleid door een van onze grill chefs.
Wij grillen op het OFYR kooktoestel. De OFYR bbq is een functionele sculptuur die
ontworpen is om schoonheid, warmte en gezelligheid te brengen. Doordat de vormgeving
mooier en praktischer is dan die van een traditionele bbq, past het OFYR kooktoestel
naadloos bij iedere buitenomgeving.
Bij onze BBQ’s serveren wij:
Vloerbrood, franse frites met fritessaus & ketchup, satésaus en aioli
BBQ #1. € 23,90
Kipsaté, Mexicaanse runderhamburgers, gemarineerde procureurlapjes,
Merguez kalkoenworstjes, sardines
Aardappelsalade, tonijn pastasalade, Quinoa Bombay salade en watermeloen
BBQ #2. € 25,10
Kipsaté, Mexicaanse runderhamburgers, spareribs, pulled chicken, spicey gamba’s in olie
Aardappelsalade, spinazie mozzarella salade, Griekse gemengde salade en watermeloen
BBQ #3. € 29,80
Varkenshaas karbonades, pulled chicken, souvlaki procureurspiesen, zalmfilet, Jalapeño worstjes
Spinazie mozzarella salade, tonijn pastasalade, aardappelsalade, Quinoa Bombay salade
en watermeloen
BBQ #4. € 33,80
Tonijnsteak, Merguez kalkoenworstjes, porchetta ketjapsaté, Italiaanse bavette, zalmfilet,
sardines
Spinazie mozzarella salade, tonijn pastasalade, Griekse gemengde salade,
Quinoa Bombay salade en watermeloen

BBQ #Halal € 24,50
Halal Kipsaté, Halal runderhamburgers, Halal kippenvleugels, tonijnsteak, spicy gamba’s in olie
Spinazie mozzarella salade, aardappelsalade, Griekse gemengde salade en watermeloen
BBQ #Vega € 26,50
Tofu saté, vega falafelburger, vega BBQ worstjes, groentespiesen
Spinazie mozzarella salade, aardappelsalade, Griekse gemengde salade,
Quinoa Bombay salade en watermeloen
Onze bbq’s zijn desgewenst aan te vullen met diverse salades en vlees- of visgerechten.
De volgende salades kunt u eventueel toevoegen:
Aardappelsalade, spinazie mozzarella salade, Quinoa Bombay salade,
Griekse gemengde salade, tonijn pastasalade of vers fruitsalade.
Dessert
Ambachtelijke Italiaanse ijstaart (cassata) € 3,50
Amercican BBQ marshmellow sticks met chocolade saus € 5,50
Tiramusi van Taart enzo in een weckpotje € 8,50
BBQ #Flitz (A) € 50,00
Expeditie Robinson + 3 drankjes + BBQ Flitz A
Kipsaté, Mexicaanse runderhamburger, Merguez kalkoenworstjes, Indian chickenwings,
spicey gamba’s in olie
Aardappelsalade, Libanese taboule Bombay salade, Italiaanse tomaat mozzarella salade
en watermeloen.
De dranken die gehaald kunnen worden met de munten zijn: bier van de tap (alleen pils),
wijn (wit & rood en rosé), frisdranken, koffie & thee
BBQ #Flitz (B) € 60,00
Expeditie Robinson + 2 drankjes + BBQ (zie bovenstaande bbq) + 2 uur drankarrangement
De dranken die gehaald kunnen worden met de munten zijn: bier van de tap (alleen pils),
wijn (wit, rood en rosé) , frisdranken, koffie & thee
Voor het arrangement gelden dezelfde dranken.

Lunch/High Tea
Lunch #1. € 14,50
Vloerbrood (licht/donker), tomatensoep, boerenachterham, salami, belegen boerenkaas,
roerei, tonijnsalade, grove rauwkostsalade, rundvleeskroket, handfruit, confiture
Jus d’orange & melk
Lunch #2. € 18,00
Vloerbrood (licht/donker), Bretonse vissoep, boerenachterham, salami, serranoham,
belegen boerenkaas, roerei, tonijnsalade, grove rauwkostsalade, rundvleeskroket,
yoghurt met vers fruit, confiture
Jus d’orange & melk
High Tea #1. € 17,00 (minimaal 10 personen)
Diverse thee, soft fudge chocolade, slagroomsoesje, cupcake (mini), scones met clotted cream,
clubsandwich, sandwich serranoham, sandwich tonijnsalade, sandwich cajunkip,
zoetigheden

Drankarrangementen
Drankarrangementen zijn te combineren met onze bbq’s of met onze borrelarrangementen.
Naast onze drankarrangementen is het natuurlijk ook mogelijk om ‘á la carte’ drank
af te nemen. De drank zal dan de gehele dag/avond worden geturfd en conform onze
prijzen worden afgerekend.
Er kan ook een ‘grens’ worden ingesteld; zodra u dit bedrag heeft bereikt, zullen wij u
een seintje geven. Al deze mogelijkheden zijn eindeloos te combineren.
De dranken die ons arrangement bevatten zijn: pils van de tap, wijnen wit / rood / rosé,
frisdranken, jonge jenever, vieux, koffie & thee.
Drankarrangement #1. € 18,00 p.p
2 uur afkoop drank, 1 ronde bitterballen, tafelzoutjes.
Drankarrangement #2. € 22,50 p.p
3 uur afkoop drank, glas cava, 1 ronde bitterballen, tafelzoutjes.
Drankarrangement #3. € 27,50 p.p
4 uur afkoop drank, glas cava, 1 ronde bitterballen, 1 ronde mini loempia’s,
tafelzoutjes.

Feestarrangementen
Ons feestarrangement bestaan uit een 3 -tal rondes borrelhapjes en 4 uur drank afkoop.
De arrangementen worden voornamelijk geboekt wanneer er gefeest en gedanst dient
te worden.
Feestarrangement #1. € 32,50
Ontvangst met een glas cava en tafelzoutjes op tafel.
1ste Ronde: Mini frikandel, pinchos spicy harissa, loempia’s
2de Ronde: Pinchos bruchetta, calamaris, knoflookbrood uit de oven & cabanossi
3de Ronde: Bitterballen, Indian chicken finger & pinchos tonijn
Afsluiter: Patatje met mayonaise
Er kunnen altijd rondes worden bijgekocht..

Muziek
DJ
Wilt u tijdens uw feest een DJ die de plaatjes voor u draait? Wij hebben een vaste huis
DJ en kunnen deze voor u boeken. Het paviljoen is uitgerust met de nieuwste
geluids- en lichtapparatuur om uw feestje compleet te maken.
Band
Ook kunnen wij onze fantastische huisband ‘Feelings’ voor u boeken! En wat
mag u dan verwachten van deze geweldige showband op uw feest?
- Een professionele top 10 band van NL met een fantastisch allround hits repertoire
- Enthousiaste muzikanten en vocalisten
- Een 4 uur vullend feestprogramma
- Een hoogwaardige licht- en geluidsinstallatie
- Een allround DJ voor in de pauze, zodat het feest lekker doorgaat
- En natuurlijk een garantie op een onvergetelijk en geslaagd feest!
De band is te boeken in verschillende formaties:
1. Feelings 3-persoonsformatie
Met 2 top zangeressen en saxofonist en met backingtracks/DJ
Eventueel uit te breiden met extra live muzikanten zoals een trompettist, gitarist
en percussionist
2. Feelings 6-persoonsformatie
Met 2 top zangeressen, drummer, gitarist, toetsenist en bassist
En wilt u echt helemaal gaan uitpakken, kijk dan naar Feelings XL!
3. Feelings XL 10-persoonsformatie
Met 3 geweldige blazers op alt-saxofonist, tenor-saxofonist, trompet en
solo percussionist boven op de 6-persoonsformatie
(Denk hierbij aan een Earth Wind and Fire opstelling)
voorbeeld zie: https://www.youtube.com/watch?v=WFtqKwfAB2Y

Aanvullende informatie
Offertes & Reserveringen
Heeft u een offerte ontvangen en wilt u deze op lokatie doornemen, dan kunnen we
daar uiteraard een afspraak voor plannen om zo de nodige details door te nemen.
Gaat u akkoord met de offerte, dan zult u dit digitaal moeten bevestigen. Vanaf dat
moment is de reservering pas definitief en zullen wij deze voor u vastleggen.
Het paviljoen beschikt over diverse terrassen. U kunt uw voorkeur uitspreken, echter
kunt u hier geen rechten aan ontlenen (onder meer vanwege weersomstandigheden).
Het definitieve aantal gasten dient minimaal 10 dagen van tevoren per e-mail te worden
doorgegeven. Het doorgegeven definitieve aantal gasten dient ook afgerekend te worden.
Wanneer uw gezelschap toch uit meer gasten bestaat dan is aangegeven, dient voor de extra
gasten te worden bijbetaald.
Betaling
Strandpaviljoen Flamengo’s hanteert een betalingstermijn van 1 week na ontvangst van de
eindnota. Mocht u niet kunnen voldoen aan deze eis, dan horen wij dat graag van tevoren.
Voor kleinere bedragen geldt dat u deze direct kunt pinnen.
Levering
Wij leveren volgens de UVH. Op al onze overeenkomsten/transacties zijn deze voorwaarden
van toepassing. De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn de voorwaarden waarop in
Nederland gevestigde horecabedrijven, zoals hotels, restaurants, cafés en aanverwante
bedrijven (waaronder cateringbedrijven, party-servicebedrijven e.d.), horecadiensten verlenen
en horecaovereenkomsten sluiten. De UVH zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in
Woerden en aldaar ingeschreven onder nummer 40482082.
Workshops & Activiteiten
Strandpaviljoen Flamengo’s is niet aansprakelijk voor letsel dat onverhoopt opgelopen is tijdens
workshops of activiteiten. Deze activiteiten zijn op eigen risico.
Wij besteden deze activiteiten uit aan professionele evenementenbureaus die dit risico zelf
dragen. Wilt u meer informatie m.b.t deze kwestie, dan kunnen we u in contact brengen.
Speciale eetwensen
Zijn er gasten die allergieën hebben of vegetarisch zijn, dan kunnen wij onze arrangementen
daarop aanpassen. Ook gasten die halal eten, kunnen wij bedienen.

