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Beachclub Titus Kijkduin
“De perfecte locatie voor een bijzondere dag
of speciaal evenement aan Zee”

Bent u op zoek naar een mooie locatie op het strand voor een feest, bruiloft of familiediner? Kijkt u
uit naar een rustige inspirerende plek voor een vergadering of bedrijfsuitje? Beachclub Titus opent
graag de deuren voor gezelschappen tot 650 personen en staat klaar om uw evenement of feest tot
in de puntjes te verzorgen.
Eigenaresse Brigitte Van Benschop heeft ruim 28 jaar
ervaring in het organiseren van uiteenlopende evenementen en wordt hierbij ondersteund door een professioneel en enthousiast team. U kunt er dus vanuit
gaan bij Beachclub Titus volledig ontzorgd te worden,
zodat u samen met uw gasten volop kunt genieten
van een geslaagde en gezellige dag of avond, op een
mooie locatie aan zee.
Bent u benieuwd wat er allemaal mogelijk is bij
Beachclub Titus?
In deze brochure vindt u alle informatie over o.a.
dineren, buffetten, arrangementen, zaalverhuur,
borrelarrangementen en diverse faciliteiten.

Wilt u een op maat gemaakt overzicht van wat de
mogelijkheden en kosten zijn m.b.t. uw wensen en
ideeën? Stuur dan gerust een email naar
info@beachclubtitus.nl.
Wij denken graag met u mee en sturen u zo spoedig
mogelijk een persoonlijke offerte toe.
Beachclub Titus
Zuiderstrand 12, 2554 ZZ Den Haag
E: info@beachclubtitus.nl
T: 06 2215 5971

Achterin de brochure kunt u prijslijsten, menu’s en
overzichten bekijken, om zo een goed en gedetailleerd
beeld te krijgen van de mogelijkheden en het
eventuele kostenplaatje. Snel zien wat Beachclub
Titus te bieden heeft? Raadpleeg dan onze website
www.beachclubtitus.nl en vimeo pagina: www.vimeo.
com/beachclubtitus
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BEACHCLUB TITUS
- DE LOCATIE

Beachclub Titus is een ruim en flexibel strandpaviljoen, ideaal voor feesten, groepsdiners of een
rustige vergadering. De beachclub wordt omgeven door rust en ruimte, maar is tevens uitstekend
te bereiken – zowel te voet, met de auto als met het openbaar vervoer. Een heerlijke plek voor een
gezellige dag met familie, vrienden of collega’s.
Het restaurant & terras

Beachclub Titus biedt meerdere binnen- en buitenruimtes, waar u uiteenlopende gezelschappen kunt
ontvangen tot 650 personen. U kunt gebruik maken
van één terras of zaal of meerdere ruimtes combineren.
Met behulp van een ultramodern overkappingssyteem
kan het buitenterras - binnen enkele minuten – tot een
stijlvolle overdekte wind- en waterdichte ruimte
worden omgetoverd.
Meerdere binnen- en buitenruimtes
(in combinatie of apart)

Optimaal genieten met de voeten in het zand en het
geruis van de zee op de achtergrond, op een bijzondere en intieme plek.

Flexibiliteit & aankleding

Het is uw evenement en wij luisteren dan ook graag
naar uw wensen wat betreft de aankleding en stijl.
Hebt u een bepaald thema in gedachten? Wij zitten
graag met u om tafel om de perfecte aankleding voor
uw evenement of partij te realiseren.
Aankleding en inrichting naar uw smaak

Capaciteit besloten groepen: 10 tot 650 personen,
zittend diner 300, feest of receptie 650

Flexibel meubilair, een gepaste opstelling voor
uw gezelschap

Flexibiliteit m.b.t. weer, zoals extra (gratis) terrasver
warming en overkapping

Intieme besloten setting

Bent u op zoek naar een locatie voor een groter
gezelschap?
Zusje en buurvrouw Beachclub At Sea biedt ruimte
aan gezelschappen tot 650 personen. Tevens is het
mogelijk om zowel Beachclub Titus als At Sea af te
huren voor groepen tot 1200 personen.

De omgeving
Als één van de laatste strandpaviljoens op het strand
van Den Haag – net aan de rand van Kijkduin – wordt
Beachclub Titus omgeven door rust. Het strandpaviljoen kent weinig doorloop, maar is tevens binnen 3
minuten te voet te bereiken.

Extra faciliteiten

Wij nemen u graag alle zorgen uit handen en u hoeft
zich dan ook niet druk te maken over geluid, licht of
ander benodigd apparatuur. Wij hebben alles in huis
om van uw dag of avond een geslaagd feest of evenement te maken. Tevens kunnen wij zorgen voor een DJ
en zelfs een trouwambtenaar.
Wi-Fi, Apparatuur voor licht, beeld en geluid
DJ Booth & flexibel podium
Trouwambtenaar & DJ
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Wilt u een van de terrassenvan Beachclub Titus
geheel tot uw beschikking hebben tijdens jullie
bijzondere dag?
Vraag naar onze mogelijkheden.
We rekenen geen zaalhuur, maar vragen op vrijdag,
zaterdag en op bijzondere data (8-8-2018) wel een
omzetgarantie van €5000,- per partij.

Bereikbaarheid

Ondanks Beachclub Titus een rustige
ligging heeft, is het paviljoen binnen
enkele minuten te voet te bereiken.
Zie hiervoor de route.
Komt u met de auto?
U vindt maar liefst twee gratis parkeerplaatsen op slechts 3 minuten loopafstand van Beachclub Titus.
Komt u met het openbaar vervoer?
Bussen 23, 24 en 26 rijden richting het strand van
Kijkduin en stoppen tevens op dezelfde parkeerplaats.
Vanaf de parkeerplaats loopt u lang loopt u langs het
Atlantic hotel richting zee.
Aangekomen op het strand, vindt u
Beachclub Titus en Beachclub At Sea
aan uw rechterzijde.
Bent u – of iemand van uw gasten – slecht ter been?
Geen probleem, wij halen u en/of uw gasten graag op
met onze terreinauto, zodat iedereen zorgeloos zijn of
haar
entree kan maken.
Trouwen op het strand maar minder geluk met het
weer? Ook dan halen wij de bruid en bruidegom met
liefde op; we houden de mooie bruidsjurk graag droog.
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CULINAIR GENIETEN
BIJ BEACHCLUB TITUS

Beachclub Titus houdt van kwaliteit en verantwoorde voeding, wat terug te zien is in onze
uiteenlopende arrangementen en menu’s. Culinair genieten bij Beachclub Titus, met verschillende
arrangementen en diverse gezelschappen op een speciale – of gewoon doordeweekse - dag.
Onze kwaliteitsstandaard

Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel, wat dan ook direct terug te zien is in onze producten en de
apparatuur die wij gebruiken. Een gezellige avond culinair en verantwoord genieten samen met uw gasten.
Wij gebruiken eerlijke en verantwoorde producten en serveren o.a.:
Vis met het MSC-keurmerk
Vlees met het ‘beter leven’ keurmerk of biologisch
Koffie & desserts met 100% fairtrade producten.
Ook bij het bereiden van de gerechten staat kwaliteit en duurzaamheid centraal. Zo gebruiken we o.a.
duurzame Green Egg BBQ’s, die d.m.v. houtskool een authentiek en onmiskenbare smaak aan de vis, vlees en
groenten geven.

Vega & allergie

Zijn er mensen vegetariër, veganist of allergisch voor bepaalde voedingsstoffen? Hier houden wij graag
rekening mee. Laat het ons van te voren weten, zodat wij ervoor kunnen zorgen dat iedereen optimaal kan
meegenieten tijdens uw feest, lunch of diner.
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SPECIALS, ARRANGEMENTEN
& GROEPEN

Benieuwd naar onze specials, arrangementen & buffetten voor groepen? Speciaal voor gezelschappen tussen de 10 en 25 personen bieden wij unieke ontbijt- en luncharrangementen, “Buffet op
tafel” en “Summer BBQ” menu’s. Daarnaast is het mogelijk om a-la-carte te bestellen en bieden we
een uitgebreid dessert buffet. Ook behoren High Tea en High Wine & Dine tot de mogelijkheden.
Uitgebreid tafelen en genieten – op een manier die bij u en uw gezelschap past.
Ontspannen ontbijten

Lekker wakker worden terwijl de kinderen op het
strand ravotten? Geniet iedere zondag van een
heerlijk gevarieerd en onbeperkt Live Cooking
ontbijtbuffet, met o.a. diverse broodsoorten, salades,
vers fruit, yoghurt & muesli, kaas, vleeswaren,
zoetigheden, eieren en versbereide pannenkoeken.
Het uitgebreide Live Cooking buffet staat Iedere
zondag van 9:00 tot 12:00 voor u klaar, voor €10,90
per persoon. Ook zijn er verschillende feestdagen in
2018 waarop u kunt komen genieten van het Live
Cooking ontbijtbuffet.

Luxe lunchen

Wij bieden diverse luncharrangementen die
uitermate geschikt zijn voor gezelschappen tussen
de 10 en 25 personen. Zo bieden wij een uitgebreide
“Shared Lunch”, aan tafel geserveerd, vanaf €19,50
per persoon. Ook behoort een uitgebreid lunchbuffet
tot de mogelijkheden - vanaf €15,50 per persoon. De
‘Shared Lunch” en het Lunchbuffet bestaan o.a. uit
diverse brood- en kaassoorten, vleeswaren, salades,
Sognefjord zalm, gestoomd broodje pulled pork, kroket, zoetigheden en nog veel meer. Tevens is het voor
beide arrangementen mogelijk om diverse supplementen bij te bestellen.

Wilt u met een groep komen ontbijten? Vanaf 15
personen zetten we graag het Live Cooking buffet voor u klaar. €15,50 per persoon. Voor kleinere
groepen bieden wij graag de ontbijttafel aan. €12,50.
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Authentiek BBQ-en

Gezellig en uitgebreid BBQ-en op het strand? Bij
Beachclub Titus maken we gebruik van onder
andere Big Green Egg BBQ’s, die een authentieke
onmiskenbare volle smaak aan zowel vis, vlees als
groenten geven. We bieden u de keuze uit uitgebreide BBQ-buffetten – vanaf €24,50 persoon- of een
gezellig “aan tafel” BBQ voor groepen tussen de 10
en 20 personen - vanaf €22,50 per persoon. U hebt
keuze uit diverse salades, groentes, supplementen,
vis en vlees. Voelt u vrij om extra supplementen bij
te bestellen en uw perfecte BBQ samen te stellen.

Uitgebreid dineren

Op zoek naar een bijzondere locatie voor een
familie- of verjaardag diner? Wat de gelegenheid ook
is, bij Beachclub Titus bent u aan het juiste adres. Voor
gezelschappen tussen de 10 en 50 personen kunnen
wij een uitgebreid menu “a la carte” serveren. U kunt
zelf het menu samenstellen – tot wel zeven gangen!
Zijn zeven gang u iets te veel van het goede? Dan
kunt u ook kiezen voor twee gangen, bestaande uit
een voorgerecht of dessert + hoofdgerecht, voor
€26,50 p.p. of een driegangenmenu voor €29,50 p.p.

Een heerlijk Dessert

Een dessert mag natuurlijk niet ontbreken en we
bieden dan ook een groot buffet met zalige
zoetigheden en diverse desserts met feestelijk
vuurwerk. Er kan ook gekozen worden voor NIJSJE:
Met de ouderwetse kar, bel, parasol en huisgemaakt
ijs rijden wij het terras op om IJS in het ozo bekende
hoorntje te scheppen. Een perfecte afsluiting van een
gezellig diner, vanaf €4,75 per persoon.

Gezellig High Tea-en

Ontspannen bijkletsen tijdens onze High Tea special op
het strand - €19,50 per persoon, vanaf 10 personen.
Met uw voeten in het zand genieten van de prachtige
omgeving, heerlijke zoetigheden en onze hartige specialiteiten. Daarbij wordt u natuurlijk onbeperkt thee
geserveerd. Gezellig met de kinderen op stap? Ook de
kids serveren wij een unieke High Tea - €12,50 per
persoon, vanaf 2 personen.

High Wine & Dine

Samen genieten van een prachtig uitzicht, het geruis
van de zee, de heerlijkste hapjes en de lekkerste wijnen? Iets te vieren of gewoon gezellig bijkletsen met
een vrienden of familie? Onze High Wine & Dine
special maakt van elke gelegenheid iets heel bijzonders
– €29,50 per persoon, vanaf 10 personen.
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BORRELTIJD & ARRANGEMENTEN

Gezellig borrelen met collega’s, met vrienden of de familie, ter ere van uw verjaardag of jubileum? Bij
Beachclub Titus bent u aan het juiste adres. Wij bieden diverse borrelhapjes en feestelijke drankarrangementen. Voor iedere gelegenheid, de juiste setting met heerlijke hapjes en bruisende drankjes.
Voor bij de borrel

Beachclub Titus biedt u verschillende borrelarrangementen. Samen proosten en genieten van de lekkerste
hapjes bij Beachclub Titus. Wij bieden diverse borrelhapjes en menu’s, van bittergarnituur tot luxe fingerfood.
Een gezellige borrel naar uw wensen en ‘smaak’.

Drankarrangementen & Drankafkoop

Uw gasten feestelijk onthalen en met zijn alle proosten bij aankomst? Kies voor een zomerse cocktail of
mousserende wijn om uw strandfeestje in te luiden. Natuurlijke bieden wij ook feestelijke non-alcoholische
welkomstdrankjes. Wilt u uw gasten een open bar bieden? Uitkopen van drank – binnenlands gedestilleerd –
kan al vanaf €27,00 per persoon op basis van 4 uur. Komt u met een groep kleiner dan 40 personen? Vraag dan
naar de mogelijkheden om drankjes te serveren op basis van nacalculatie.
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EVENEMENTEN
& PARTIJEN
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Beachclub Titus heeft al 28 jaar ervaring in het organiseren van feesten, partijen en evenementen.
Wat de gelegenheid ook is, Beachclub Titus staat met een enthousiast team klaar om van uw speciale
dag een bijzondere ervaring te maken. Samen met u bespreken we hoe we ervoor kunnen zorgen dat
uw verjaardag, jubileum, trouwerij of vergadering een geslaagde dag of avond wordt, waarbij wij u
alle zorgen uit handen worden genomen.
Trouwen aan zee

Wat is er romantischer dan trouwen op het strand?
Voor veel bruidsparen is het de droom elkaar het
jawoord te geven met de zeewind in de haren en de
voeten in het zand. Beachclub Titus draagt met veel
liefde hieraan bij en helpt jullie graag van deze droom
werkelijkheid te maken.
Met veel ervaring in het organiseren van partijen &
trouwerijen, weten wij als geen ander wat er allemaal
komt kijken bij het organiseren van deze bijzondere
dag. Wij nemen jullie graag alle zorgen uit handen en
helpen jullie deze dag – geheel in jullie stijl en naar
jullie wensen – tot in de puntjes te verzorgen.
Wij denken graag mee over het dagprogramma, de
culinaire invulling en een spetterende afsluiting.
Indien gewenst nemen wij de volledige organisatie van
jullie bruiloft uit handen, zodat jullie zorgeloos 100%
van elkaar, jullie vrienden en familie kunnen genieten.
Zo bieden wij o.a.:
Een ceremonie met bruidsambtenaar

De mooiste dag van jullie leven. Een bruiloft die voor
de volle 100% klopt, op de plek van jullie dromen.
Nieuwsgierig naar meer details of wilt u een vrijblijvende optie nemen? Vraag de speciale trouwbrochure van Beachclub Titus aan of neem vandaag nog
contact met ons op.

Vergaderen op het strand

Ontspannen vergaderen in een oase van rust; bij
Beachclub Titus vindt u verschillende vergaderarrangementen voor een leuke en productieve meeting
met zakenpartners of collega’s. Wij bieden verschillende binnen- en buitenruimtes, waarmee Beachclub
Titus omgetoverd kan worden tot perfect platform
voor seminars, trainingen, conferenties of productpresentaties. In samenwerking met onze partners bieden
wij tevens leuke en sportieve uitjes, workshops en
cursussen, zodat jullie na een vergadering als team
weer fris verder kunnen gaan.
Al onze vergaderarrangement zijn inclusief:

Een spetterend feest

• Gratis gebruik van WIFI
• Onbeperkt thee/koffie en kannen water in de 		
meetingroom
• Assortiment aan softdrinks in de meetingroom 		
(op basis van nacalculatie)
• Flip-over en Whiteboard (op aanvraag)
• Zaalhuur (voor groepen minder dan 12 personen 		
wordt supplement gerekend)

Volledige ontzorging naar jullie wensen

Alle overige dranken gaan op nacalculatie.

De receptie & het dagprogramma
Een uitgebreide BBQ, luxe diner of walking diner
Licht & muziek, een live band of DJ
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TARIEVEN, MENU’S & OVERZICHTEN

Capaciteit & ruimtes Beachclub Titus

Zaal / Terras

Oppervlak

Receptie / Feest

Lunch / Diner

Restaurant

180m²

140 pers

90 diner

Terras Scheveningen

100m²

70 pers

60 diner

Terras Kijkduin

180m²

140 pers

90 diner

Terras Noordzee

600m²

250 pers

150 diner

Beachclub Titus,

1000m²

1200 pers

600 diner

in combinatie met
Beachclub At Sea
overdekt
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Licht & Geluid

Alle onderstaande prijzen gelden voor de duur van vier uur

Geluidsinstallatie Ceremonie

€60,00

TV scherm Trouwfilm

€150,00

Huur DJ Booth los
Verlichte DJ Booth
Geluid set voor 100 personen

€350,00

Huur DJ Booth + Verlichting
Verlichte DJ Booth
Geluid set voor 100 personen
2 bewegende lichteffecten
4 discolampen

€650,00

DJ + DJ Booth + Verlichting
Geluid set voor 100 personen
Verlichte DJ Booth
2 bewegende lichteffecten
4 discolampen

€800,00

DJ, DJ Booth en/of Verlichting
Elk extra half uur

€50,-
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ONTBIJT & LUNCH

Special live Cooking dagen

In 2018 kunt u tevens genieten van ons Live Cooking ontbijt op een aantal speciale dagen. Het is raadzaam om voor
deze dagen van te voren te reserveren.
Pasen – 1 & 2 april 2018
Moederdag – 13 mei 2018
Hemelvaartsdag – 10 mei 2018
Pinksteren – 20 & 21 mei 2018
Vaderdag – 17 juni
Iedere zondag van 09.00 - 12.00 voor €10,90!
Kinderen tot 10 jaar eten mee voor €7,50.
Reserveer via Seat Me
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Titus Shared Lunch
Titus Shared Lunch – € 19,50 per persoon, tot 25 personen
De lunch wordt op tafel geserveerd en bestaat uit: diverse broodsoorten,
gestoomd broodje pulled pork, petit four met Sognefjord zalm, eiersalade,
pastasalade, groene salade, zoetwaren, kaassoorten, vleeswaren, kroket

Titus Shared lunch deluxe – € 27,50 per persoon, tot 25 personen
De lunch wordt op tafel geserveerd en bestaat uit: diverse broodsoorten
met smeersels, antipasti (vlees-vis-vega), pastasalade, Buffelmozzarella met
pomodori tomaten, salade Sognefjord zalm, gestoomd broodje pulled pork,
groene salade uit de zee en salade met Serrano ham.

Lunch-Buffet-Arrangementen

Lunch Buffet - €15,50 per persoon, vanaf 25 personen
Het buffet bestaat uit: diverse broodsoorten, gestoomd broodje pulled pork, kaassoorten,
vleeswaren, twee verse salades

Buffet Deluxe - €19,50 per persoon, vanaf 25 personen
Het buffet bestaat uit: diverse broodsoorten, gestoomd broodje pulled pork, petit four
Sognefjord zalm, eiersalade, pastasalade,
groene salade, zoetwaren, kaassoorten, vleeswaren, kroket.
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Smokey Goodness buffet €23,50 per persoon
Het buffet bestaat uit: de Groene salade uit de zee, USA Kidney bean salade, Coleslaw, BBQ
mais kolf, mashed avocado/papaja noodle salade, tafelbrood met smeersels
Gestoomd broodje pulled pork, BBQ Ribs, Mini coquille ceviche style, papadum pizza
gerookte pastrami, hele zalmforel van de grill.
(ook als diner-buffet-arrangement verkrijgbaar, lees daar tevens de uitgebreide
beschrijving)
Supplementen Lunch
Halve kreeft

dagprijs

Friet

€ 2,00 p.p.

Tijger gamba

€ 3,75 p.p.

Kroket

€ 1,50 p.p.

Hele vis

€ 3,75 p.p.

Pannekoeken

€ 2,50 p.p.

Tonijn steak

€ 4,00 p.p.

Soep

€ 2,50 p.p.

Seizoensgroenten

€ 2,50 p.p.

Maiskolf

€ 1,75 p.p.

Melk / Jus onbeperkt

€ 4,50 p.p.
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BBQ-BUFFETTEN
& ARRANGEMENTEN

BBQ-Buffetten
De combinatie van een heerlijk BBQ en Buffet op het strand gedurende een zwoele zomeravond,
is de mooiste optie. In ongedwongen sfeer kunnen de gasten genieten van elkaar en van alle
heerlijkheden, zonder dat men aan een “vaste stoel” gebonden is. Onze vlees- en visgerechten
worden door onze BBQ Chef-Kok “persoonlijk en in het zicht” van de gasten op de houtskool
gestookte BBQ’s gegrilld. Voor buffetten hebben wij de volgende mogelijkheden.
BBQ Standaard- €24,50 per persoon, vanaf 25 personen
Het buffet bestaat uit:
Merguez worstjes – Marokkaans, beste kwaliteit en heerlijk gekruid met o.a. komijn
Spareribs – gemarineerd met limoen, gember, knoflook en ketjap
Saté van kippendijtjes – gemarineerd en vol gemarmerd dijenvlees
Kippenpoot – malse drumstick in smaakvolle marinade
Runderhamburger - mild gekruid biologisch rundvlees met een stevige bite
BBQ Deluxe - €28,50 per persoon, vanaf 25 personen
Het buffet bestaat uit:
Saté van kippendijtjes – gemarineerd en vol gemarmerd dijenvlees
Runderhamburger - mild gekruid biologisch rundvlees met een stevige bite
Procureur – nekstuk van Varken, mals en sappig (zoals karbonade van het bot)
Bavette – malse delicatesse (flanksteak) van het rund
Zalmforel – “smoked en steamed” van de grill met citroen en venkel
BBQ van de Chef - €34,50 per persoon, vanaf 25 personen
Het buffet bestaat uit:
Saté van kippendijtjes – gemarineerd en vol gemarmerd dijenvlees
Runderhamburger - mild gekruid biologisch rundvlees met een stevige bite
Procureur – nekstuk van Varken, mals en sappig (zoals karbonade van het bot)
Bavette – malse delicatesse (flanksteak) van het rund
Zalmforel – “smoked en steamed” van de grill met citroen en venkel
Tonijn – geschroeide Blue Finn, mals en rosé vanbinnen
Tijger Gamba’s – van het spies in eigen schaal gerookt en afgemaakt met citroen
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Vegetarische mogelijkheden bij alle BBQ’s
Uiteraard hebben wij voor gasten die vegetarisch zijn een heerlijk alternatief.
Wij hebben hiervoor geselecteerd:
Vega burger
Vega worstjes
Vega saté
Gemarineerde Tofu met shiitake paddenstoelen spies
Mini maïskolf (in de schil)
Al onze BBQ-menu’s zijn inclusief de volgende bijgerechten en supplementen,
gepresenteerd in buffetvorm.
Buffelmozzarella - salade met pomodori tomaten en rucola
Tonijnsalade – aangemaakt met kappertjes en rode ui
Paélla – Spaanse rijst en kruiden met schelpdiertjes uit de Noordzee
Gemarineerde champignons – pesto, olie en knoflook
Groene salade – “uit de zee” met mesclun mix van Lamsoor en wilde rucola
Quinoa salade – power food, supergezond en voedzaam uit de Andes
Pastasalade met Parmezaanse kaas
Tafelbrood met smeersels – mix met o.a. pompoenpit en ciabatta

Supplementen BBQ Buffet
Halve kreeft

dagprijs

Kippenkluifjes

€ 1,50 p.p.

Tijger gamba

€ 3,75 p.p.

Seizoensgroenten

€ 2,50 p.p.

Hele vis

€ 3,75 p.p.

Maiskolf

€ 1,75 p.p.

Tonijn steak

€ 4,00 p.p.

Friet

€ 2,00 p.p.

18

Titus Summer BBQ (Van 10 tot 25 personen)
Voor gezelschappen tussen de 10 en 25 personen kunt u nu “zelf” op een van onze houtskool Weber
BBQ’s BBQ-en. Uiteraard zorgen wij dat alle benodigdheden aanwezig zijn en klaar staan
– vanaf €22,50 per persoon

U kiest om te beginnen twee van de onderstaande salades

Buffelmozzarella - salade met pomodori tomaten en rucola (Achterhoeks/Italiaans)
Tonijnsalade – aangemaakt met kappertjes en rode ui
Paélla – Spaanse rijst en kruiden met schelpdiertjes uit de Noordzee
Quinoa salade – power food, super gezond en voedzaam uit de Andes
Pastasalade met Parmezaanse kaas

Daarnaast zijn onderstaande vleessoorten speciaal voor u door
onze chef geselecteerd

Saté van kippendijtjes – gemarineerde en vol gemarmerd dijenvlees
Runderhamburger - mild gekruid biologisch rundvlees met een stevige bite
Procureur – nekstuk van Varken, mals en sappig (zoals karbonade van het bot)
Bavette – malse delicatesse (flanksteak) van het rund
Natuurlijk wordt het geheel gecomplementeerd met friet en een variatie aan sauzen.
Voor een extra Salade supplement rekenen wij €1,50 per persoon.
Voor een persoonlijke BBQ kok wordt €75,00 gerekend.
Supplementen Tafel Buffet
Halve kreeft

dagprijs

Brood met smeersels

Tijger gamba

€ 3,75 p.p.

Seizoensgroenten

Hele vis

€ 3,75 p.p.

Maiskolf

Tonijn steak

€ 4,00 p.p.

€ 2,00 p.p.

€ 2,50 p.p.

€ 1,75 p.p.
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GROEPSDINER & DESSERT
Keuze menu
Voor gezelschappen tussen de 10 en 50 personen kunnen wij een culinair menu
“a la carte” serveren. Hierbij kunt u zelf een menu samenstellen van onderstaande gerechten.
Om het niet te lang te laten “duren” en de keukenbrigade te kunnen laten zorgen dat alle
hoofdgerechten op hetzelfde moment uitgeserveerd worden, hebben wij een speciaal menu
samengesteld.
g sg

Voorgerecht
Antipasti
(Shared dining geserveerd op etagères met vis, vlees en vegetarische gerechtjes)

Hoofdgerechten
Van tevoren wordt een keuze voor bijvoorbeeld 1 vleesgerecht, 1 visgerecht en een vegetarisch gerecht gemaakt. De gasten kunnen vervolgens kiezen uit deze 3, door u geselecteerde,
mogelijkheden. Omdat wij deze gerechten en ingrediënten op dezelfde dag vers vers inkopen,
willen wij graag bij voorkeur de keuze van gasten van tevoren weten. Dan kunnen wij immers
de beste kwaliteit en service garanderen en genieten de gasten optimaal.
Kabeljauw met tomaat en dashi
Tonijn met zilte groente en venkel
Eend met mango en zoete aardappel
Noordzee Krab met avocado en appel
Lams ribbetjes met mais en bonen
Tofu met komkommer en alg (V)
Groene salade uit de zee met quinoa(V)

Nagerechten
Duindoorn ijs met casave chip en créme patteserie
Kaasplankje
Chocolade dessert

2 gangen
Hoofdgerecht + voorgerecht of dessert € 26,50 p.p.

3 gangen
Voorgerecht + hoofdgerecht + dessert € 29,50 p.p.
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Diner-Buffet-Arrangement

Smokey Goodness buffet €23,50 per persoon
Liever geen BBQ? Kies dan voor dit heerlijke buffet, klaar gemaakt achter de schermen
in onze eigen keuken, gepresenteerd in chafingdishes, bestaande uit:
Gestoomd broodje pulled pork
BBQ Ribs
Mini coquille ceviche style
Papadum pizza gerookte pastrami
Hele zalmforel van de grill
Inclusief de volgende bijgerechten en supplementen, gepresenteerd in buffetvorm.
Groene salade uit de zee
USA Kidney bean salade
BBQ mais kolf
Coleslaw
Mashed avocado/papaja noodle salade
Tafelbrood met smeersels
(ook als lunch-buffet-arrangement verkrijgbaar)
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Walking Dinner
Is een buitengewone relaxte vorm van dineren,
waarbij de gasten zich “vrij over het terras” kunnen bewegen.
Heerlijke en verfijnde gerechten, die men “staande” kan eten,
worden in de vorm van kleine voorgerechten uitgeserveerd.

6 – gangen € 35,00 p.p.
8 – gangen € 40,00 p.p.
10 – gangen € 45,00 p.p.
Dessert

€ 5,50 p.p.

•

Cornetto hoorntje caprese en guacamole • Verdronken tonijn in sake met shiso

•

Bombe met guacamole verse Kreeft

•

Honing meloen met pata negra

•

Vegetarische quiche met wilde spinazie

•

Vitello tonnato

•

Aziatische mini Coquille

Van basilicum en tomaat met hartige
en krokante guacamole

Geschroeid en afgeblust met Sake

•

BBQ spare rib

•

Gekonfijte Eend

•

Entrecote van de grill

Met een crème en couscous van bloemkool
en gebrande hazelnoot

Getrancheerd en geserveerd vanuit de schil
van de kokosnoot
Gegaard in eigen vet met Chimichurri
Met een puree van aardpeer en gezouten 		
citroen en Friet

Dessert
Italiaanse ijskar

Met een echte ijskar rijden wij het terras op en serveren wij:
• Huisgemaakte ijs (Duindoorn, Vanille, Chocolade)
• Kaassoorten (Bunkerkaas, Shropshire blue en Mozzarella)
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Dessertmenu

Een groots buffet met zalige zoetigheden en feestelijk vuurwerk!
Een perfecte afsluiting van het diner. De ijstaarten gepresenteerd op
etagères en in verschillende smaken.
Grand Dessert Buffet - € 9,75 per persoon
IJstaart met vuurwerk, vruchten bavarois,
Titus cheesecake, Titus chocolademousse en pralines
Dessert Slag 1 - € 6,95 per persoon
IJstaart met vuurwerk, vruchten bavarois
Dessert Slag 2 - € 5,95 per persoon
IJstaart met vuurwerk
Dessert Slag 3 - € 4,95 per persoon
Titus cheesecake of seizoenstaart of combinatie van beide
Ijscokar NIJSJE - €4,75 per persoon
Met de ouderwetse kar, bel, parasol en huisgemaakt ijs rijden wij het terras op
om IJS in het ozo bekende hoorntje te scheppen. Dit kan op ieder moment.
De huur van de IJSCO kar (transport naar en van het strand) en ijscoman
is inbegrepen.
Hoorntje met heerlijk ijsje (onbeperkt)
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HIGH TEA
& HIGH WINE

High Tea

High Tea € 19,50 p.p. vanaf 10 personen
Onze High Tea serveren wij in 3 rondes:
1e ronde Petit Fours & Petit Glace, roosjes van marsepein en vers fruit.
2e ronde Variatie aan sandwiches en hartig
3e ronde Scones, Jam en Slagroom, Seizoentaart
Gedurende 2 uur mag er onbeperkt thee worden genuttigd.
High Tea voor de kleintjes – € 12,50 p.p. vanaf 2 personen
Onze Kinder High Tea serveren wij in 3 rondes:
1e ronde Muffins en Donuts
2e ronde Versier je eigen pannenkoek
3e ronde Twee bolletjes ijs of een bakje Ben en Jerry’s ijs naar keuze
Gedurende 2 uur mag er onbeperkt limonade worden gedronken.
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High Wine & Dine

High Wine & Dine - € 29,50 per persoon, vanaf 10 personen
Onze High Wine & Dine serveren wij in 3-gangen, begeleid met
bijpassende wijnen. Bij elke gang zal er 1 glas wijn p.p.
worden geserveerd.
De High Wine is ingedeeld in de volgende rondes:
1e ronde Seizoensoester en Sognefjord zalm
2e ronde Surf & Turf combi
3e ronde Titus kaasplankje
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BORRELARRANGEMENTEN

Borrelhapjes & arrangementen

Brood met smeersels € 5,95 p.p.
Borrel assortiment € 6,35 p.p.
Nootjes, Noordzee chips en olijven op tafel
2 x ronde bittergarnituur
1 x Cornetto hoorntje caprese of guacamole
Borrelgarnituur € 2,55 per persoon
Nootjes, Noordzee chips en olijven op de bar en (sta)tafels
Bittergarnituur per stuk (op afroep)
€ 0,80 per persoon
Luxe Fingerfood
Verdronken tonijn in sake met shiso € 6,95 p.p.
BBQ rib met sesam € 4,95 p.p.
Thaise garnalen roll € 3,95 p.p.
Seizoens oester € 3,50 p.p.
Frisse komkommer met makreel € 2,95 p.p.
Amuse lepel met avocado parel € 2,85 p.p.
Grunité met yoghurt € 2,70 p.p.
Oosterse groenten rolletjes € 2,65 p.p.
Cornetto hoorntje caprese of guacamole € 2,45 p.p.
Rijst cracker met tomaat € 1,10 p.p.
Late Night snack € 2,90 per persoon
Puntzakje Friet met mayo of een broodje Hotdog
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DRANKARRANGEMENTEN

Welkomstdrankjes
Prosecco Signora uit Italie

€ 5,50 per glas

Cava Señora uit Spanje

€ 6,50 per glas

Champagne Mademoiselle uit Frankrijk

€ 7,50 per glas

Tropische cocktail Titus met alcohol

€ 6,25 per glas

Tropische cocktail Titus zonder alcohol

€ 6,00 per glas

Strawberry Mojito

€ 6,50 per glas

Beach Peach

€ 7,50 per glas

Piña Colada

€ 8,50 per glas
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Uitkoop drank
Voor feesten voor groepen, groter dan 40 personen, worden de
dranken doorberekend op basis van “uitkoop”.
Hollands assortiment
Frisdranken, vruchtensappen, huiswijnen, tapbier, port, sherry,
vermouth, jonge jenever en vieux, € 27,00 p.p. gedurende 4 uur,
voor ieder uur extra € 7,00 p.p. per uur.

Buitenlands assortiment
Hollands assortiment aangevuld met Bacardi, Vodka, Gin, Whisky en
Cognac, € 32,50 p.p. gedurende 4 uur,
voor ieder uur extra € 8,00 p.p. per uur.
Voor kleinere groepen dan 40 personen kunnen de dranken doorberekend worden op basis van “nacalculatie”. Wij hanteren hierbij de
prijzen zoals vermeld op onze menukaart.
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EVENEMENTEN & PARTIJEN

Vergaderarrangementen
Small Meeting Titus € 21,50 per deelnemer
Arrangement van 09:00 - 13:00 uur of 14:00 - 18:00 uur.
Ontvangst met koffie of thee en Dudok appelgebak.
Al onze vergaderarrangementen zijn inclusief:
Gratis gebruik van WIFI
Onbeperkt thee/koffie en kannen water in de meetingroom
Assortiment aan softdrinks in de meetingroom (op basis van nacalculatie)
Flip-over en Whiteboard (op aanvraag)
Zaalhuur (voor groepen minder dan 12 personen wordt supplement
gerekend)
Alle overige dranken gaan op nacalculatie
Opstelling (standaard opstelling is bloktafel)
(Andere tijden zijn mogelijk in overleg,
het arrangement geldt gedurende 4 uur).
Day Meeting Titus € 42,50 per deelnemer
Arrangement van 09:00 - 13:00 uur of 14:00 - 18:00 uur.
Ontvangst met koffie of thee en Dudok appelgebak, als lunch een
small lunch tafel buffet.
Diverse broodsoorten, gestoomd broodje pulled pork, kaassoorten,
vleeswaren, twee verse salades en een kroket.
(andere tijden zijn mogelijk in overleg, het arrangement geldt
gedurende 4 uur)
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Al onze vergaderarrangementen zijn inclusief:
Gratis gebruik van WIFI
Onbeperkt thee/koffie en kannen water in de meetingroom
Assortiment aan softdrinks in de meetingroom
(op basis van nacalculatie)
Flip-over en Whiteboard (op aanvraag)
Zaalhuur (voor groepen minder dan 12 personen wordt supplement
gerekend)
Alle overige dranken gaan op nacalculatie
Opstelling (standaard opstelling is bloktafel)
All Day Meeting Titus € 67,50 per deelnemer
Arrangement van 09:00 - 21:00 uur
Ontvangst met koffie of thee en Dudok appelgebak
Lunch met een small lunchtafel buffet:
Diverse broodsoorten, gestoomd broodje pulled pork, kaassoorten,
vleeswaren, twee verse salades en een kroket.
Als tussendoortje tijdens de vergadering, een small lunch break
(Selectie van 2 hartige mini snacks).
Als diner een overheerlijke Tafel BBQ:
U kiest om te beginnen twee van de onderstaande salades.
Buffelmozzarella met pommodori tomaten en rucola
Quinoa salade met groenten en kruiden
Pastasalade met Parmezaanse kaas
Groene salade “uit de zee”
Paélla met schelpdiertjes uit de Noordzee
Tonijnsalade
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Daarnaast zijn onderstaande vleessoorten speciaal voor u door onze
chef gekozen:
Gemarineerde kippendijtjes saté
Varkens procureur
Runderhamburger
Bavette
En natuurlijk wordt het geheel gecomplementeerd met friet en een
variatie van sauzen.
Voor een salade “supplement” rekenen wij € 1,50 p.p. extra.
BBQ Kok erbij? Voor € 75,00 is dit geregeld.
De Summer BBQ kunt u uitbreiden met diverse supplementen. Op
deze manier kunt u uw keuze optimaal afstemmen op eigen smaak en
wensen van uzelf en uw gasten.
Al onze vergaderarrangementen zijn inclusief:
Gratis gebruik van WIFI
Onbeperkt thee/koffie en kannen water in de meetingroom
Assortiment aan softdrinks in de meetingroom
(op basis van nacalculatie)
Flip-over en Whiteboard (op aanvraag)
Zaalhuur (voor groepen minder dan 12 personen wordt supplement
gerekend)
Alle overige dranken gaan op nacalculatie
Opstelling (standaard opstelling is bloktafel)
Small lunch break: € 6,50 p.p.
Een selectie van twee heerlijke hartige mini snacks
Workshops: prijs op aanvraag
Even ontspannen? Wilt u ervoor zorgen dat uw team weer fris kan
starten aan het volgende onderdeel van de vergadering?
In samenwerking met onze partners verzorgen wij de leukste
workshops als ideale break voor uw vergadering. Vraag naar meer
informatie.
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CONTACTINFORMATIE
& ROUTEBESCHRIJVING

Beachclub Titus is gelegen aan het strand van Kijkduin te Den Haag.
Heeft u na het lezen van onze brochure nog vragen of opmerkingen?
Neem dan gerust contact met ons op of kom gezellig langs.

Adres
Beachclub Titus
Zuiderstrand 12
2554 ZZ Den Haag

Contact gegevens
06 2215 5971
info@beachclubtitus.nl
www.beachclubtitus.nl

Social media
www.facebook.com/beachclubtitus
www.instagram.com/beachclubtitus
www.vimeo.com/beachclubtitus
Navigatie adres: Zandvoortselaan 15, 2554 Den Haag (P1)
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