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Welkom bij 
Beachclub Titus 
& events At Sea

Bent u op zoek naar een mooie locatie op het strand voor een feest, familiediner of bedrijfsuitje? Kijkt 
u uit naar een rustige inspirerende plek voor een vergadering of teambuilding dag? Beachclub Titus & 
Events At Sea openen graag de deuren voor gezelschappen tot 1200 personen en staan klaar om uw 
evenement of feest tot in de puntjes te verzorgen. 

Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring in het organiseren van feesten, partijen en evenementen. Wat 
de gelegenheid ook is, Beachclub Titus & Events At Sea staan met een enthousiast team klaar om van 
uw speciale dag een bijzondere ervaring te maken. Samen met u bespreken we hoe we ervoor kun-
nen zorgen dat uw verjaardag, jubileum, trouwerij of vergadering een geslaagde dag of avond wordt, 
waarbij wij alle zorgen uit handen nemen.

Altijd een droom geweest om op het strand te trouwen? Dan zijn jullie bij ons aan het juiste adres! 
Wij hebben al heel wat mooie bruiloft feesten mogen organiseren en mogen wel zeggen dat dit ons 
specialiteit is. Vraag naar onze speciale trouwbrochure voor meer informatie! 

Bent u benieuwd wat er allemaal mogelijk is bij Beachclub Titus & Events At Sea?
In deze brochure vindt u alle informatie over o.a. dineren, buffetten, arrangementen, zaalverhuur, 
borrelarrangementen en diverse faciliteiten. 

In 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 Beachclub Titus & 
Events At Sea te bieden hebben? Raadpleeg dan onze website! 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! Wij 
denken graag met u mee en sturen u zo spoedig mogelijk een persoonlijke offerte toe. 

Beachclub Titus
Zuiderstrand 12
2554 ZZ Den Haag

Contact gegevens
(+31) 70 800 21 19
(+31) 6 2215 5971
info@beachclubtitus.nl
www.beachclubtitus.nl

Social media
www.vimeo.com/beachclubtitus
www.facebook.com/beachclubtitus
www.instagram.com/beachclubtitus

Beachclub At Sea
Zuiderstrand 13
2554 ZZ Den Haag

Contact gegevens
(+31) 70 800 21 19
(+31) 6 2215 5971
info@beachclubatsea.nl
www.beachclubatsea.nl

Social media
www.vimeo.com/beachclubatsea
www.facebook.com/beachclubatsea
www.instagram.com/beachclubatsea

BEACHCLUB TITUS & EVENTS AT SEA
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Beachclub Titus & Events At Sea zijn ruime en flexibele strandpaviljoens en zijn door de gemeente 

Den Haag als officiële trouwlocatie ‘s aangewezen. Beide Beachclubs worden omgeven door rust en 

ruimte, maar zijn tevens uitstekend te bereiken – zowel te voet, met de auto als met het openbaar 

vervoer. Beachclub Titus of Events At Sea vormen de perfecte plek voor een bijzondere of actieve 

dag en avond met elkaar. Dit kan met uw familie, vrienden of collega's.

Welcome!

ALGEMENE INFORMATIE 

Capaciteit en ruimtes Beachclub Titus & Events 
At Sea
Wij bieden meerdere binnen- en buitenruimtes, 
waar jullie geheel in eigen stijl jullie gasten kun-
nen ontvangen. Het is mogelijk ruimtes apart te 
gebruiken of deze te combineren voor grotere 
gezelschappen tot 650 personen per locatie. Het 

is ook mogelijk om beide locaties af te huren 
voor groepen tot 1200 personen. Met behulp van 
een ultramodern overkapping systeem kan het 
buitenterras op beide locaties - binnen enkele 
minuten – tot een stijlvolle overdekte wind- en 
waterdichte ruimte worden omgetoverd.

Zaal / Terras Oppervlak Receptie / Feest    Lunch / Diner

TITUS
Paviljoen  (binnen)  180m²  140 pers   90 diner
 
Terras Scheveningen 100m²  60 pers  60 diner
    
Terras Kijkduin  150m²  140 pers     90 diner
 
Terras Noordzee  600m²  250 pers    150 diner

  
AT SEA
Paviljoen (binnen)  100m²  90 pers  50 diner 
 
Terras Terrassol  180m²  140 pers   90 diner
  
Terras Noord  110m²  100 pers    90 diner
  
Beachclub Titus,   1000m²  1200 pers    600 diner
in combinatie met
Events At Sea 
Overdekt
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DE OMGEVING

Beide strandpaviljoens zijn ruim en flexibel van opzet, ideaal voor feesten, groepsdiners of een rustige 

vergadering. De Beachclubs zijn omgeven door rust en ruimte, maar 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. 

PRIVE AFHUREN
Wilt u een van de terrassen van Beachclub Ti-
tus of Events At Sea geheel tot uw beschikking 
hebben tijdens jullie evenement of bijeenkomst? 
Vraag naar onze mogelijkheden.

We rekenen voor grote gezelschappen geen 
zaalhuur, maar vragen op bepaalde vrijdagen, 
zaterdagen en op bijzondere data wel een mi-
nimale omzetgarantie vanaf € 5000,- per event 
(uitzonderingen mogelijk).
 
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 rea-
liseren. Aankleding en inrichting naar uw smaak 
met flexibel meubilair of een gepaste opstelling 
voor uw gezelschap met intieme besloten set-
ting. Het is geen probleem voor ons.

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. Te-
vens kunnen wij zorgen voor een DJ of een leuke 
strandactiviteit!

BEREIKBAARHEID
Ondanks dat Beachclub Titus & Events At Sea een 
rustige ligging hebben, zijn de paviljoens binnen 
enkele minuten te voet te bereiken. Zie hiervoor 
de route op de website. 

Komt u met de auto? 
U vindt de parkeerplaats op slechts 3 minuten 
loopafstand en is geheel gratis!

Komt u met het openbaar vervoer? 
Bussen 23, 24 en 26 rijden richting het strand 
van Kijkduin en stoppen tevens in de buurt van 
de parkeerplaats. 

Vanaf de parkeerplaats loopt u door de duinen 
richting zee. Aangekomen op het strand, vindt u 
een trap die u begeleid naar Beachclub Titus en 
Events At Sea. 

Bent u, of iemand van uw gasten, slecht ter 
been? Geen probleem, wij halen u en/of uw gas-
ten graag op met onze terreinauto, zodat ieder-
een zorgeloos zijn of haar entree kan maken. 
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Wij houden van kwaliteit en verantwoorde voeding, wat terug te zien is in onze uiteenlopende arran-

gementen en menu’s. Genieten met diverse gezelschappen op een speciale of gewoon doordeweekse 

dag. Bij Beachclub Titus & Events At Sea bieden wij dezelfde arrangementen.

CULINAIR GENIETEN AAN HET STRAND

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 gezel-
lige avond culinair en verantwoord genieten sa-
men 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 bio-
logisch Koffie & desserts met 100% fairtrade 
producten. 

Ook bij het bereiden van de gerechten staat 
kwaliteit en duurzaamheid centraal. Zo gebrui-
ken we o.a. duurzame Green Egg BBQ’s, die 
d.m.v. houtskool een authentiek en onmisken-
bare smaak aan de vis, vlees en groenten geven. 

VEGA & ALLERGIE 
Zijn er mensen vegetarisch, 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 ieder-
een optimaal kan meegenieten tijdens uw feest, 
lunch of diner. 

SPECIALS, ARRANGEMENTEN & GROEPEN 
Benieuwd naar onze specials, arrangementen 
& buffetten voor groepen? Speciaal voor gezel-
schappen tussen de 10 en 25 personen bieden 
wij unieke ontbijt- en luncharrangementen, “Buf-
fet op tafel” en “Summer BBQ” menu’s. Daar-
naast is het mogelijk om a-la-carte te bestellen 
en bieden we een uitgebreid dessert buffet. Uit-
gebreid tafelen en genieten op een manier die bij 
u en uw gezelschap past. 

DinerCulinair
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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. 

ONTSPANNEN ONTBIJTEN

Live Cooking ontbijtbuffet    € 15,50 p.p. 
Vanaf 15 personen
Met o.a. diverse broodsoorten, croissants, salades, vers fruit, yoghurt & muesli, kaas, vleeswaren, 
zoetigheden, eieren en versbereide pannenkoeken.
Drankjes (koffie, Thee, verse Jus D 'Orange etc.) naar wens te bestellen, op basis van nacalculatie.

Ontbijt tafel    € 12,50 p.p.
Vanaf 8 personen
Met heerlijke (di)verse broodsoorten, croissants, kaas-, vlees- en zoetsoorten.
Keuze uit gebakken ei of gekookt ei. Vers fruit (stuks). 
Drankjes (koffie, Thee, verse Jus D 'Orange etc.) naar wens te bestellen, op basis van nacalculatie.

breakfast
first!

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 waarop u kunt komen genieten van 
het Live Cooking ontbijtbuffet. Denk hierbij aan 
Pasen en Vader- of Moederdag!

Wilt u met een groep komen ontbijten? Vanaf 15 
personen zetten we graag het buffet voor u klaar. 
Voor kleinere groepen bieden wij de ontbijttafel 
aan.
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Lunch standaard    € 15,50 p.p.
Diverse broodsoorten, 2 soorten vleeswaren, 2 kaassoorten, divers zoet beleg, dagverse soep, kro-
ket, eiersalade en een groene salade

Lunch Deluxe     € 19,50 p.p.
Diverse broodsoorten, 2 soorten vleeswaren, 2 kaassoorten, divers zoet beleg, dagverse soep, kro-
ket, eiersalade, rundvleessalade, tonijnsalade, groene salade en een verse fruitsalade

Lunch van de chef    € 24,50 p.p.
Diverse broodsoorten, 3 soorten vleeswaren, 3 kaassoorten, divers zoet beleg, dagverse soep, 
kroket, Sognefjord zalm, Vitello Tonnato, eiersalade, rundvleessalade, tonijnsalade, groene salade, 
verse fruitsalade en seizoenstaart

SUPPLEMENTEN LUNCH
Melk / jus onbeperkt    € 4,50 p.p. 
Friet     € 2,00 p.p.
Maiskolf     € 1,75 p.p.
Gepofte aardappel    € 2,50 p.p.
Pasta salade     € 2,00 p.p.
Caesar salade (V)    € 2,25 p.p.
Caesar salade met kip    € 2,75 p.p.

LUXE LUNCHEN 

Wij bieden diverse luncharrangementen die uitermate geschikt zijn voor gezelschappen tussen de 10 

en 25 personen. Bent u met een groter gezelschap? Geen probleem! Wij serveren de arrangemen-

ten graag in buffet style. Het is voor beide arrangementen mogelijk om diverse supplementen bij te 

bestellen.

De lunch arrangementen zijn voor gezelschappen vanaf 10 personen. Bij een groep van 10 – 25 per-

sonen serveren wij het arrangement in “Family Style”. Bij groepen van 25 personen en meer bieden 

wij het arrangement in buffetvorm aan. 
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Gezellig borrelen met collega’s, vrienden of de familie, ter ere van uw verjaardag of jubileum? Bij 

Beachclub Titus & Events At Sea 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. 

BORREL & DRANK ARRANGEMENTEN 

Uitkoop drank of nacalculatie?
Wij bieden diverse mogelijkheden voor de dran-
ken gedurende de dag en tijdens de feestavond. 
Hieronder zien jullie een overzicht van de opties.

Nacalculatie (tot aan de feestavond)
Prijs per consumptie
Wanneer u kiest voor drankjes serveren op basis 
van nacalculatie tot aan het feest, dan weet u 
niet van te voren hoe hoog het bedrag gaat wor-
den. Er kan er slechts een inschatting worden 
gemaakt. U betaalt uiteindelijk het bedrag van 
de drankjes per stuk. 

Hollands assortiment
Op basis van 4 uur € 27,00 p.p. | Ieder ex-
tra uur € 7,00 p.p. per uur
Gedurende een aaneengesloten periode, op ba-
sis van "uitkoop" serveren wij:
Alle frisdranken en vruchtensappen (niet vers) - 
Huiswijnen - rood, wit en rosé - Tapbier - Port, 
sherry, vermouth, jonge jenever en vieux - Kof-
fie (ook cappuccino en espresso) en thee

Buitenlands assortiment
Op basis van 4 uur € 32,50 p.p. | Ieder extra 
uur € 8,00 p.p. per uur
Gedurende een aaneengesloten periode, op basis 
van "uitkoop" serveren wij:
Het Hollands assortiment aangevuld met;
Bacardi, Vodka, Gin, Whisky en Cognac.

UNIEKE Bottle Service
Als leuke aanvulling op het Hollandse drankarran-
gementen bieden wij nu ook de Bottle Service! 
Kies voor 1 van de onderstaande flessen als aan-
vulling op het Hollands assortiment. De flessen 
blijven bij de bar en worden uitgeschonken door 
het personeel. Jullie kunnen zelf kiezen voor het 
aantal flessen en op is op! Er kan altijd in overleg 
nog een extra fles besteld worden op de avond 
zelf. Deze aanbieding is alleen geldig in combi-
natie met het Hollandse drankarrangement voor 
een duur van maximaal 4 uur.
 
Bottle service | 1 liter flessen
•Bacardi    € 35,00
•Vodka    € 35,00
•Famous Grouse  € 35,00
•Bombay Gin   € 45,00

WELKOMSTDRANKJES
Uw gasten ontvangen met een lekker drankje om de avond feestelijk te beginnen kan met de onder-
staande bubbels of cocktails!

Bubbels
Prosecco Signora uit Italie     € 5,50 per glas 
Cava Señora uit Spanje     € 6,50 per glas 
Champagne Mademoiselle uit Frankrijk    € 7,50 per glas 

Cocktails   
Mimosa       € 7,50 per glas
Sinaasappel, prosecco

Sangria       € 5,00 per glas
Classico, fruit 

Aperol Spritz      € 5,50 per glas
Aperol, prosecco, soda
 
Walk on the Beach      € 9,50 per glas
Peachtree, vodka, jus, Campari

Topische Cocktail      € 6,00 per glas
Fris, fruitig, met of zonder alcohol

Malawi Shandi      € 6,00 per glas
Alcoholvrij !
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BORREL & HAPJEs

BORRELHAPJES
Borrelassortiment       € 6,35 p.p.
Nootjes, chips, olijven, 2 x bittergarnituur,
1 x Cornetto hoorntje mix: caprese & guacamole

Borrelgarnituur      € 2,55 p.p.
Nootjes, chips en olijven   

Bittergarnituur      € 0,85 p.s.
Gemengd basis

Haagsche jonge kaas en leverworst    € 1,25 p.p. 
met mosterd

Luxe Bittergarnituur     € 6,50 p.p.
Kaasstengel (oude kaas), luxe bitterbal, BIETterbal,
vegetarische loempia, torpedo garnaal
(Ook per stuk te bestellen - € 1,30 per stuk)

Fingerfood 
Wrap met kruidenkaas & forel     € 2,95 p.p. 
Wrap met Vitello Tonnato      € 2,95 p.p. 
Ravioli van Pata Negra en mozzarella met truffel   € 2,95 p.p. 
Kip spies       € 3,00 p.p. 
Garnalen spies      € 3,00 p.p. 
Vegetarische spies      € 3,00 p.p. 
Seizoen oester      € 3,50 p.p. 
Cornetto hoorntje mix van Caprese & Guacamole (V)  € 2,35 p.p. 
Gazpacho (V)       € 1,50 p.p. 

Late night snack
Puntzakje Friet met mayo     € 2,90 p.p.
Churros       € 4,50 p.p. 

Gezellig aan de borrel voordat u aanschuift bij het diner? Wij bieden verschillende borrelhapjes, van 

borrelnootjes tot luxe fingerfood! Samen proosten en genieten van de lekkerste snacks. Een gezellige 

borrel naar uw wensen en ‘smaak’.
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Voorgerecht
Antipasti -  Shared dining geserveerd op plateau's  met heerlijke vis, vlees en vegetarische gerechtjes. 
 
Hoofdgerecht
Selecteer 3 hoofdgerechten uit waar de gasten een keuze uit maken.

Zwaardvisfilet - met linguini en antiboise
Fish and Chips - van kabeljauw met grove remouladesaus
Kinky pasta - linguini met zeevruchten

Parmigiana a la melanzane - aubergines bereid met Parmezaanse kaas en salsa Napoletana V
Portobello - met aardappelpuree, verse zwarte truffel en seizoensgroenten V

Runderburger - met tallegio kaas, little gem, uienringen en truffelmayonaise
Curry Chicken - Tikka Masala met basmati rijst, naanbrood en komkommeryoghurt
Tournedos* van ossenhaas - met seizoensgroenten en een jus van stoutbier
*Supplement op de menuprijs van € 10,00

Nagerecht
Cheesecake - met Kokos-limoen
Fruitcoupe - met vers seizoensfruit en roomijs

Gezelschappen van 10 personen en meer zijn van harte welkom. Om de beste kwaliteit in beleving 
van smaak en service te garanderen willen wij een keuzemenu voorstellen. De keukenbrigade kan 
zich volledig concentreren op de voorbereiding, en de bediening op de service. Hierdoor kunnen wij de 
beste kwaliteit garanderen. U kunt 3 hoofdgerechten kiezen van het menu waar uw gasten uit kunnen 
kiezen. 

2-gangen menu      € 28,50 p.p.
3-gangen menu      € 32,50 p.p.

Voor gezelschappen tussen de 10 en 50 personen kunnen wij een uitgebreid menu “a la carte” serve-
ren. U kunt zelf de keuzes voor het hoofdgerecht samenstellen. U kunt kiezen voor twee gangen: voor 
+ hoofd of hoofd + dessert. Of een 3-gangen menu: voor + hoofd + dessert. 

Dinner Time

UITGEBREID DINEREN 
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Al onze BBQ-menu’s zijn inclusief de volgende bijgerechten, gepresenteerd in buffetvorm.
• Frisse mediterrane salade - met mozzarella en tomaat
• Tonijnsalade - geheim recept van de chef
• Couscous salade - op Marokkaanse wijze bereid “ras el hanout”
• Gemarineerde champignons - olie, pesto en knoflook
• Groene salade - met een frisse zomerse dressing
• Pastasalade - met rucola, cashewnoten, mozzarella en aceto balsamico
• Tafelbrood met smeersels - mix met o.a. pompoenpit en ciabatta
• Friet met mayonaise

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)

Beach Summer BBQ    € 22,50 p.p. 
Voor gezelschappen tuss en de 10 en 25 personen kunt u zelf op één van onze BBQ-en (op echt 
houtskool). Uiteraard zorgen wij dat alle benodigdheden aanwezig zijn en dat alles klaar en in vuur en 
vlam staat. 

Deze BBQ bestaat uit: 
• Saté van kippendijtjes - gemarineerde en vol gemarmerd dijenvlees 
• Procureur - nekstuk van Varken, mals en sappig (zoals karbonade van het bot)
• Runderhamburger - mild gekruid biologisch rundvlees met een stevige bite
• Bavette - malse delicatesse (flanksteak) van het rund

De BBQ is inclusief de volgende heerlijke bijgerechten:
• Couscous salade - op Marokkaanse wijze bereid “ras el hanout”
• Pastasalade - met rucola, cashewnoten, mozzarella en aceto balsamico
• Friet en een variatie aan sauzen

Indien gewenst kunt u een BBQ Kok erbij reserveren, voor €75,00 is dit geregeld.

SUPPLEMENTEN BBQ ARRANGEMENTEN
Verse dagvis     € 3,75 p.p.
Tijger gamba      € 3,75 p.p.
Tonijn steak     € 4,00 p.p.
Schelpdier      dagprijs
Kippenkluifjes      € 1,50 p.p.
Seizoensgroenten      € 2,50 p.p.
Maiskolf      € 1,75 p.p.
Friet      € 2,00 p.p.
Gepofte aardappel      € 2,50 p.p.

Beach BBQ Standaard    € 24,50 p.p.
• Merguez worstjes - Marokkaans, kwaliteit en heerlijk gekruid met o.a. komijn
• Spareribs - gemarineerd met limoen, gember, knoflook en ketjap
• Saté van kippendijtjes - gemarineerde en vol gemarmerd dijenvlees 
• Kippenpoot - malse drumstick in smaakvolle marinade
• Runderhamburger - mild gekruid biologisch rundvlees met een stevige bite

Beach BBQ Deluxe    € 28,50 p.p.
• 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
• Zalmforel - “smoked en steamed” van de grill met citroen en venkel

Beach BBQ van de Chef    € 34,50 p.p.
• 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
• Zalmforel - “smoked en steamed” van de grill met citroen en venkel
• Tonijn - geschroeide Blue Finn, mals en rosé vanbinnen
• Tijger Gamba’s - spies in eigen schaal gerookt en afgemaakt met citroen

Gezellig en uitgebreid BBQ-en op het strand? Bij Beachclub Titus & Events At Sea 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 of een gezellig “aan 

tafel” BBQ voor groepen tussen de 10 en 25 personen. 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. 

AUTHENTIEK BBQ-EN 

De combinatie van een heerlijk BBQ en Buffet op 
het strand gedurende een zwoele zomeravond, 
is de mooiste optie. In ongedwongen sfeer kun-
nen 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 ge-
stookte BBQ’s gegrilld. Voor buffetten hebben wij 
de volgende mogelijkheden: 
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Menu Bali     € 18,50 p.p. 
Vleesgerechten 
• Rendang – Runder stoofvlees met kokosmelk en kruiden 
• Babi Ketjap – Varkens stoofvlees in zoete ketjap-saus 

Vegetarische gerechten
• Sayur Lodeh – Groentenstoof met Indonesische kruiden in kokosmelk
• Sambal Goreng Boontjes – roergebakken Spercieboontjes, met knoflook, ui en laos

Basis gerechten
• Nasi Goreng
• Witte rijst
• Sambal Telor (ei)
• Atjar
• Kroepoek en Emping
• Gebakken uitjes
• Pikantjes 

Menu Borneo     € 22,50 p.p. 
Het Menu Bali +  
1 x stokje Saté Ayam (kip)
1 x gebrande Cocos en Rempij (pinda koek)
1 x Tumis Tahu Tauge – Gebakken Tahoe met knoflook, sojasaus en peper (V) 
1 x Sambal Goreng Tempe Kering – gefrituurde Tempe, lomboks, ui en knoflook 

Supplement     € 3,50 per portie
Saté (2 stokjes) met pindasaus

Wij hebben hier wel een aantal belangrijke voor-
waarden aan vast gekoppeld en hier willen wij 
ook afspraken over maken (bediening, borden, 
bestek, afwas, wel of geen gebruik van onze keu-
ken, zogenaamd “schotelgeld” doorbereken etc.). 
Uiteindelijk zijn en blijven wij verantwoordelijk 
voor de organisatie van deze belangrijke dag en 
willen wij graag de “regie” in eigen hand houden 
(hygiëne, netheid, vergunning, etc).

Dit soort aanvragen willen wij graag in een per-
soonlijk gesprek bespreken en toelichten, zodat 
er kan worden aangeven wat de wensen en idee-
en zijn en wij hierin met jullie kunnen meeden-

ken. Het "schotelgeld" zal tijdens deze bespre-
king ook worden besproken.

Wel bieden wij in samenwerking met onze part-
ner een Indisch buffet aan. U kunt hiervoor kie-
zen uit 2 verschillende menu’s.

INDISCH BUFFET
Traditioneel bereidt en op smaak klaar gemaakt 
door de echte Indonesische Toko die onze vaste 
catering partner is. Selamat Makan! (Vanaf 20 
personen)

SPECIALE BUFFETTEN & EIGEN CATERING

Eigen catering is mogelijk en voor speciale (culinaire) wensen bespreekbaar. Bepaalde "keukens" kun-

nen wij niet zo lekker klaar maken zoals de specialisten dit kunnen. Wij bieden graag de mogelijkheid 

om dit te laten cateren. Hierbij denken wij aan: Indonesisch, Surinaams, Turks, Chinees, etc etc. Het 

is voor ons onmogelijk om dit op de traditionele wijze te bereiden.
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Een dessert mag natuurlijk niet ontbreken en we bieden dan ook een groot buffet met zalige zoetig-

heden 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!

EEN HEERLIJK DESSERT 

2

ijskarNijsje

Diamant Dessert     € 9,75 p.p.
IJstaart met vuurwerk, chocolade taart, cheesecake,
tiramisu en profiteroles

Goud Dessert     € 6,95 p.p.
IJstaart met vuurwerk, chocolade taart

Robijn Dessert     € 5,95 p.p.
IJstaart met vuurwerk
 

IJskar NIJSJE     € 4,75 p.p.
Hoorntje met heerlijk huisgemaakt ijs! (onbeperkt)
De ouderwetse ijskar versierd met bel, parasol en vuurwerk, rijden wij het terras op om iedereen te 
voorzien van een heerlijk hoorntje schepijs! Dit kan op ieder gewenst moment. De huur van de kar, 
transport (van en naar het strand) en de ijscoman is inbegrepen.
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FEEST       € 34,00 p.p.
Van 21:00 tot 01:00
Onbeperkt drankjes
4x bittergarnituur (standaard gemengd)
Puntzakje frites met mayo

BORREL EN RECEPTIE     € 21,00 p.p.
Van 17:00 tot 19:00 
Onbeperkt drankjes
3x bittergarnituur (standaard gemengd)
Nootjes & zoutjes

DINER EN FEEST      € 55,00 p.p.
Van 19:00 tot 00:00   
Diner buffet
Onbeperkt drankjes
Nootjes & zoutjes
Puntzakje frites met mayo

Naast de losse arrangementen voor de drankjes en hapjes hebben wij nu ook complete arrangemen-
ten! Hierbij heeft u een combinatie van hapjes en drankjes voor een vaste prijs. Bekijk hieronder de 
mogelijkheden en kies wat past bij jullie wensen en gezelschap. De tijden zijn een indicatie. 

BORREL & FEEST ARRANGEMENTEN
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Wij kunnen voor u alles uit handen nemen. Vanaf het moment dat jullie binnenkomen tot het einde 

van een feestavond. Mooie aankleding of een dj die de mooiste plaatjes draait? Geen probleem! Wij 

hebben ruime ervaring om de avond soepel te laten verlopen. Voor de dj en apparatuur werken wij 

samen met onze partner en voor decoratie hebben wij diverse pakketten tot onze beschikking. Vraag 

hiervoor naar onze aparte folder.

DJ, APPARATUUR & AANKLEDING

Wij hebben een overzicht gemaakt met prijzen:
Onderstaande prijzen gelden voor de duur van vier uur

Geluidsinstallatie       € 230,-
TV Flat Screen (voor tijdens de meeting)     € 150,-
Photobooth* pakket A (basis)      € 210,-
*Vraag naar uitbreiding in pakketten

COMPLETE SETS EXCLUSIEF DJ
Basis set  | ex DJ | Booth los     € 350,-
Verlichte DJ Booth + Pioneerset
Geluid set tot 70 personen

Classic set  | ex DJ | Booth los     € 650,-
Verlichte DJ Booth + Pioneerset
Geluid set tot 150 personen

Luxury set  | ex DJ | Booth los     € 950,-
Verlichte DJ Booth + Pioneerset
Geluid set tot 250 personen

COMPLETE DJ SETS INCUSIEF DJ
Basic set | DJ + DJ Booth + Verlichting    € 650,-
Verlichte DJ Booth
2 bewegende lichteffecten
4 discolampen
Geluid set tot max 70 personen

Classic set | DJ + DJ Booth + Verlichting    € 800,-
Verlichte DJ Booth
2 bewegende lichteffecten
4 discolampen
Geluid set tot max 150 personen

Luxury set | DJ + DJ Booth + Verlichting    € 1.150,-
Geluid set tot max 250 personen  
Verlichte DJ Booth
2 bewegende lichteffecten
4 discolampen

DJ, DJ Booth
Per half uur extra       € 55,-
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Wilt u een leuk uitje organiseren voor het personeel? Of bent u op zoek naar een unieke vergader-

ruimte? Beachclub Titus & Events At Sea bieden dit allemaal! Combineer de meeting met een heerlijk 

ontspannen strandwandeling of kies voor een leuke teambuilding activiteit. Het strand isde beste plek 

om dit samen te combineren en wij helpen graag bij het regelen hiervan. 

Teambuilding & strandactiviteiten
In een persoonlijk gesprek zal onze partner de wensen, ideeen en doelstellingen inventariseren. Dan 

zal hier een mooi en doeltreffend programma op afgestemd worden, varierend van:

• Gewoon heel veel lol en plezier hebben met collega's onderling
• Een zakelijk tintje met verschillende gasten van meerdere bedrijven
• Teambuilding voor afdelingen binnen een bedrijf, school,familie of vereniging
• Spel- en uitdagingsfactor of entertainmet (of een combinatie hiervan)

Mogelijke activiteiten zijn:

Expeditie Robinson - Salsa dansen - Graffiti - Sport clinics (golf, hockey, boogschieten, yoga etc.) - Po-

werkiten - Kitesurfen - Cocktails shaken - Pub Quiz - Fiets & Tandem - Discobingo - Duin- en stadstoer 

en nog veel meer!

bedrijfsfeestje, uitjes & zakelijke partijen

Action
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Een Wijde Blik verruimt het denken!

 

De vergaderlocaties van Beachclub Titus & Events At Sea op het strand van Kijkduin | Den Haag zijn 

voorzien van alle noodzakelijke snufjes zoals flatscreen, geluidset met microfoon, flipover en WiFi. 

Maar veel belangrijker en inspirerend is dat onze brainstorm ruimtes allemaal daglicht en uitzicht op 

strand-, zee-, duin- en luchtpartijen hebben. Dat is mooi meegenomen want een Wijde Blik verruimt 

het denken!

Een heidag is een begrip in vergaderend Neder-
land! Wij organiseren heidagen op het strand, in 
het zand aan de waterkant waardoor de gasten 
letterlijk en figuurlijk een frisse kijk op de zaak 
krijgen. Bij Beachclub Titus & Events At Sea noe-
men we dit een “stranddag” met continue inspi-
ratie door onze locatie!

U kunt de strandsessie ook combineren met een 
zand activiteit zoals powerkiten, zandsculpturen, 
boogschieten en nog veel meer. Mindfulness en 
brainstormen met je voetjes in het zand!
Wij bieden verschillende binnen- en buiten-
ruimtes, waarmee beide paviljoens omgetoverd 
kunnen worden tot een perfect platform voor 
seminars, trainingen, conferenties of productpre-
sentaties.

Alle vergaderlocaties zijn afgesloten en exclusief 
voor jullie sessie gereserveerd. Middels persoon-
lijk contact organiseren wij samen een geweldige 
beleving, 7 dagen per week op het mooiste stukje 
strand van Kijkduin. 

VERGADER PACKAGE 1⁄2 DAG     € 18,00 p.p.
Is inclusief het onderstaande:

• Ontvangst met koffie/thee en seizoenstaart

• Onbeperkt thee/koffie en Sourcy water in de meetingroom

• Mintjes

• Hartige mini snack

• Flip-over en Whiteboard

• Gratis gebruik van WIFI

• Assortiment aan softdrinks in de meetingroom (op basis van nacalculatie)

VERGADER PACKAGE HELE DAG MET LUNCH    € 34,50 p.p.
Is inclusief het onderstaande:

• Ontvangst met koffie/thee en seizoenstaart.

• Onbeperkt thee/koffie en Sourcy water in de meetingroom

• Mintjes

• Hartige mini snack

• Lunch (zie voorstel)

• Flip-over en Whiteboard

• Gratis gebruik van WIFI

• Assortiment aan softdrinks in de meetingroom (op basis van nacalculatie)

VERGADER PACKAGE HELE DAG MET LUNCH EN DINER   € 57,00 p.p.
Is inclusief het onderstaande:

• Ontvangst met koffie/thee en seizoenstaart.

• Onbeperkt thee/koffie en Sourcy water in de meetingroom

• Hartige mini snack

• Mintjes

• Lunch (zie voorstel)

• Diner (zie voorstel)

• Flip-over en Whiteboard

• Gratis gebruik van WIFI

Alle overige drankjes worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht. Uiteraard is de vergade-

ring ook af te sluiten met een gezellige borrel. Kijk hiervoor naar de arrangementen en borrelhapjes!

VERGADERARRANGEMENTEN
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Voor evenementen is Beachclub At Sea exclusief door u te reserveren en staat de hele “zaak” alleen 

voor u en uw gasten ter beschikking! Informeer naar alle mogelijkheden.

Hartstikke betaalbaar, supergezellig en gemoedelijk en vanaf Kijkduin binnen 15 minuten bereikbaar! 

Heerlijk slapen na het diner, een verjaardag of bedrijfsfeest. Deze hotels liggen binnen “handbereik”.

HOTELS IN DE BUURT

14 minuten van Kijkduin met de bus/taxi Fletcher Hotel verwijderd.
Fletcher Design Hotel Elzenduin | Ter Heijde aan Zee

15 minuten van Kijkduin ligt hotel Saint Vincent.
Hotel Saint Vincent | Poeldijk

13 minuten van Kijkduin ligt Hotel Unicum Elzenhagen
Hotel Unicum Elzenhagen | Poeldijk

2 minuten lopen! Boven aan “onze duinen” ligt op nog geen 2 minuten wandelen het prachtig gelegen 
NH Atlantic Hotel. Hogere prijsklasse met een hoge bezettings graad.
NH Atlantic Hotel | Kijkduin

UNIEK CONCEPT VOOR UW EVENTS AT SEA 

In de open- of gesloten lucht?
Op asfalt of op zand?
Tussen beton of hout?
Uitzicht op zee of op stenen?

•Presentatie (product)
•Klanten dag
•Promotie (product)
•Conferentie | Vergadering
•Outlet
•Sales | Entertainment
•Trainingen
•Bedrijfsfeest
•Inspiratie’s creëren
•Seminar

STRAND ALS “DESTINATION”
•Turn Key te huur
•Per Dag en per Week
•Totaal verzorgd
•Eigen catering
•Eigen personeel 
•Van 10 tot 900 gasten
•3 (overkapbare) ruimten
•300 M2 (overkapbaar)
•Gratis parkeren in Kijkduin
•Verhard pad naar paviljoen
•Rust | Ruimte | Zee | Zand
•Beschikbaar 1 april tot 1 okt
•Alleen voor bedrijven
•Manager on site
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CONTACTINFORMATIE & ROUTEBESCHRIJVING
Beachclub Titus & Beachclub At Sea zijn 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.

Vervoer naar Badplaats Kijkduin is super snel, 

-makkelijk en -betaalbaar!

Vanaf de parkeerplaats P1 en de omliggende 

buurt (navigatieadres is: Zandvoortselaan 142, 

Den Haag) zijn Titus en At Sea via een verhard 

pad, supermakkelijk te bereiken. De afstand is 

exact 452 meter ofwel 753 stappen, door de 

prachtige duinen (Westduinpark). 

Aan de voet van de trap, op het rustige strand, 

liggen wij “naast elkaar”. Uiteraard met net vol-

doende afstand, zodat in alle rust en privacy ge-

feest kan worden met maximale privacy.

In Kijkduin is meer dan voldoende gratis parkeer-

gelegenheid!

PER AUTO
Gratis parkeerplaats P1 aan de Zandvoortselaan

In Kijkduin zijn meer dan 350 gratis parkeer-

plaatsen beschikbaar, op nog geen 4 minuten lo-

pen van Beachclub Titus en Beachclub At Sea (zie 

de route door de duinen).

PER OPENBAAR VERVOER
De Randstadrail van het Centraal Station Den 

Haag naar de Hoefbladlaan duurt 18 minuten.

Overstappen van de Hoefbladlaan op de bus die 

vertrekt van de Lobelialaan (1 minuut lopen van 

de tramhalte Hoefbladlaan naar de bushalte op 

de Lobelialaan) Vanaf de Lobelialaan met bus 23 

of 24 naar strand Kijkduin, duurt 6 minuten.

Totale reistijd slechts 24 minuten en voor slechts 

€ 2,90 p.p.
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Beachclub At Sea
Zuiderstrand 13
2554 ZZ Den Haag

Contact gegevens
(+31) 70 800 21 19
(+31) 6 2215 5971
info@beachclubatsea.nl
www.beachclubatsea.nl

Social media
www.vimeo.com
/beachclubatsea
www.facebook.com
/beachclubatsea
www.instagram.com
/beachclubatsea

Beachclub Titus
Zuiderstrand 12
2554 ZZ Den Haag

Contact gegevens
(+31) 70 800 21 19
(+31) 6 2215 5971
info@beachclubtitus.nl
www.beachclubtitus.nl

Social media
www.vimeo.com
/beachclubtitus
www.facebook.com
/beachclubtitus
www.instagram.com
/beachclubtitus

mailto:info%40beachclubatsea.nl%20?subject=
http://www.beachclubatsea.nl
http://www.vimeo.com/beachclubatsea 
http://www.vimeo.com/beachclubatsea 
http://www.facebook.com/beachclubatsea 
http://www.facebook.com/beachclubatsea 
http://www.instagram.com/beachclubatsea
http://www.instagram.com/beachclubatsea
mailto:info%40beachclubtitus.nl?subject=
http://www.beachclubtitus.nl
http://www.vimeo.com/beachclubtitus
http://www.vimeo.com/beachclubtitus
http://www.facebook.com/beachclubtitus
http://www.facebook.com/beachclubtitus
http://www.instagram.com/beachclubtitus
http://www.instagram.com/beachclubtitus


www.BeachclubTitus.nl         www.beachclubatsea.nl

 see you at 
beachclub 

Titus & at sea 

http://www.beachclubtitus.nl
http://www.beachclubatsea.nl

