NATUREL

BROCHURE 2022/ 2023

FEESTEN & PARTIJEN

WELKOM BIJ NATUREL
Strandtent Naturel is de witte parel aan het
Zwarte Pad. Bij Naturel geen opsmuk en drukte,
maar verstilde schoonheid en ingehouden klasse.
De afgelegen ligging maakt Naturel een oase van
rust en eenvoud: het perfecte canvas voor een
sfeervol privé-feest of zakelijk evenement

Alle prijzen in deze brochure zijn INCLUSIEF BTW

NATUREL LUNCH
19.50 p.p.
vanaf 10 personen

• Summer Gazpacho met micro greens &
basilicum olie

• Tabouleh: Libanese frisse salade van bulgur,
•

•

tomaat en veel munt
Sandwiches van Zuurdesembrood met:
- Omelet met tuinkruiden
- Avocado Mash met groene kruiden, limoen en
een vleug je Jalapeño
- Gerookte zalm met dille en komkommer
Friandises

HAPJES ( om rond te delen)
Hapjes Basis - 5 st. | 6.75 per set *
Oma Bob’s bitterballen | Vegetarische loempia’s |
Kaasstengels | Groenten kroketjes | Butter y Shrimps
Hapjes Luxe - 5 st. | 8.75 per set *
Oma Bob’s bitterballen | Crispy Chicken Bites |
Oesterzwam bitterballen | Serrano ham kroketjes |
Butter y Shrimps
Hapjes Vega - 5 st. | 10.25 per set **
Thaise Mais koekjes (homemade) met sweet chili |
Sticky Tofu & Crispy Onions skewers | Kaasstengels |
Potato Hash Browns met kaviaar van aubergine |
Oesterzwam bitterballen
Hapjes Scheveningen - 5 st. | 12.50 per set **
Makreel bruschetta | Hollandse Haring op toast |
Inktvis tempura met citroenmayonaise |
Scheveningse Garnalen kroketjes |
Huisgemaakte viskoekjes met Dutch-weed mayonaise
Hapjes Naturel Special - 5 st. | 14.75 per set **
Oester Ceviche | Pulled Jack fruit op rice crackers |
Toast Steak Tartare met crispy mosterd-kaviaar |
Toast met Foie Gras en vijgencompote |
Dé Frikandel Speciaal van witvis, Balinese kruiden,
kokos en citroengras

* Te bestellen vanaf 20 sets

fl

fl

** Te bestellen vanaf 30 sets

EXTRA’S (voor op tafel)
Te bestellen vanaf 10 stuks per item
Broodplankje met diverse dips
6.75
Portie olijven en gerookte amandelen
8.50
Plankje crudités met dips
8.75
Combi plankje olijven, noten, brood en dips 13.50

OESTERS (per stuk)
Naturel | Citroen en zwarte peper
Ceviche | Passievrucht, chili, basilicum

3.00
3.50

MIDNIGHT SNACKS
Puntzakje friet met mayonaise
Puntzakje zoete aardappel friet met mayo
Oma Bob’s Bitterballen
per stuk

4
4.75
1.00

BARBECUE 1
25.50 p.p.
vanaf 25 personen

• Black Angus Bee urgers met pittige bieslookmayonaise, gesmoorde uien en tomaat

• Juicy lemon & pepper BBQ Chicken
• Op kersenhout gerookte zalm let (uit onze
houtoven) met groene kruiden en citroen

• Tabouleh: Libanese frisse salade van bulgur,
tomaat en veel munt

• Heirloom tomatensalade met basilicum,
kno ook en olijfolie

• Salade van komkommer, feta, groene paprika,
zoete uien en peterselie

• Frites & Mayonaise
• Zuurdesembrood met diverse salsa’s
ADD Vegetarisch gerecht: 2.50 p.p. *
Geroosterde aubergine met zoete miso, gepofte
boekweit en bieten collage

fi
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ADD Gegrilde Flank Steak 4.75 p.p. *
Met chimichuri

BARBECUE 2
29.50 p.p.
vanaf 25 personen

• Black Angus Bee urgers met pittige bieslookmayonaise, gesmoorde uien en tomaat

• Juicy lemon & pepper BBQ Chicken
• Grote garnalen uit de wok met kno ook & chili
• Op kersenhout gerookte zalm let (uit onze
houtoven) met groene kruiden en citroen

• Tabouleh: Libanese frisse salade van bulgur,
tomaat en veel munt

• Heirloom tomatensalade met basilicum,
kno ook en olijfolie

• Salade van komkommer, feta, groene paprika,
zoete uien en peterselie

• Groene salade met Franse vinaigrette
• Frites & Mayonaise
• Zuurdesembrood met diverse salsa’s
ADD Vegetarisch gerecht: 2.50 p.p. *
Geroosterde aubergine met zoete miso, gepofte
boekweit en bieten collage

fl

fi

fb
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ADD Gegrilde Flank Steak 4.75 p.p. *
Met chimichuri

BARBECUE 3
37.50 p.p.
vanaf 25 personen

• Rib-Eye steak uit onze smoker, met mountain
herb salsa

• Black Angus Bee urgers met pittige bieslookmayonaise, gesmoorde uien en tomaat

• Juicy lemon & pepper BBQ Chicken
• Grote garnalen uit de wok met kno ook & chili
• Op kersenhout gerookte zalm let (uit onze
houtoven) met groene kruiden en citroen

• Geroosterde aubergine met zoete miso,
gepofte boekweit en bieten collage

• Tabouleh: Libanese frisse salade van bulgur,
tomaat en veel munt

• Heirloom tomatensalade met basilicum,
kno ook en olijfolie

• Salade van komkommer, feta, groene paprika,
Groene salade met Franse vinaigrette
Krieltjes in kno ookolie en groene kruiden
Frites & Mayonaise

fl
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Zuurdesembrood met diverse salsa’s
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•
•
•
•

zoete uien en peterselie

SHARED DINING NATUREL*
38.50 p.p.
vanaf 35 personen
Voor

• Antipasti van o.a:

Coppa di Parma | Krokant gefrituurde baby
spiering met gremolata | Olijven | Manchego
kaas met kweeperen Membrillo | Ingelegde
groenten zoals venkel, aubergine, champignons
en cherry tomaatjes | Pimientos de Padron

• Zuurdesembrood met diverse salsa’s
Tussen

• Summer Gazpacho met micro greens &
basilicum olie

• Grisini met Pancetta en oregano
Hoofd

• Juicy lemon & pepper BBQ Chicken
• Op kersenhout gerookte zalm let (uit onze
houtoven) met groene kruiden en citroen

• Heirloom tomatensalade met basilicum,
kno ook en olijfolie

• Krieltjes in kno ookolie en groene kruiden
(+1.50 p.p voor extra frites met mayonaise)

fi
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* alle bovenstaande gerechten komen op tafel te staan; er
hoeft geen keuze te worden gemaakt.

SHARED DINING DELUXE*
47.50 p.p.
vanaf 35 personen
Op tafel: Zuurdesembrood met diverse salsa’s
Voor

• Hollandse Garnalen Shaker met pittige

cocktailsaus, een ouderwetse klassieker in een
nieuw jasje

• Kno ook crostini’s met smashed avocado en
Dutch Weeds

Tussen

• Chicken Mango Teriyaki met roomkaas en Shiso
• Dé Frikandel Speciaal van witvis, Balinese kruiden,
kokos en citroengras

• Mexican Spiced Watermelon salade
Hoofd

• Juicy BBQ Entrecote met Mountain Herb salsa
• Op bananenblad geroosterde zeebaars met een
zomerse salsa verde

• Geroosterde aubergine met zoete miso,
gepofte boekweit en bieten collage

• Krieltjes in kno ookolie en groene kruiden
(+1.50 p.p voor extra frites met mayonaise)
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* alle bovenstaande gerechten komen op tafel te staan; er
hoeft geen keuze te worden gemaakt.

SHARED DINING DELICIOUS VEGA
37.50 p.p.
vanaf 35 personen
Voor

• Vegetarische antipasti van onder andere:

Manchego, gemarineerde feta, Taleggio,
gegrilde groenten (zoals aubergine, paprika,
asperges) olijven, gefrituurde spruitjes,
ingelegde champignon en gezouten noten

• Flatbread met diverse salsa’s zoals hummus en
labneh

Tussen

• Summer Gazpacho met micro greens &
basilicum olie

Hoofd

• Tlacoyo Maduro | Mexicaanse Falafel van krokant
gebakken tuinbonen, rode bieten, labneh en mais

• Geroosterde bloemkool met beurre noisette,
kappertjes en amandelschaafsel

• Heirloom tomatensalade met basilicum,
kno ook en olijfolie

• Krieltjes in kno ookolie en groene kruiden
• Zoete aardappel frites met mayonaise
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* alle bovenstaande gerechten komen op tafel te staan; er
hoeft geen keuze te worden gemaakt.

ALL THE LUXERY YOU NEED |
LIVE COOKING
75.00 p.p. | Vanaf 100 personen

OESTERS
CEVICHE
COTE DE BOEUFF
PEKING EEND
KREEFT
MOSSELEN
BEEF STEAK
GREENS
KNOLLEN
ZOETE AARDAPPEL
CARAMEL

DESSERTS
BUFFET
Taartenbu et
6.75
Verschillende taarten gemaakt
door onze eigen banketbakker
Grand Dessert
8.50
Kan je niet kiezen? Wij maken een mooi aangekleed
bu et met verschillende zoetigheden en desserts
AAN TAFEL
Mango Air
Zeer luchtige mango-crème met
krokant bevroren frambozen granité
Naturel Sundae

5.50

8.50

Gemarineerd rood fruit met romige hangop,
kersenparels, gezouten crumble en verveine
Kaasplankje (kan aan tafel of op een bu et)
9.50
Combinatie van Franse en Hollandse kazen, geserveerd
met notenbrood, vijgen en druiven
KIDS ARRANGEMENTEN

• Kindermenu

6.50

Chicken Tatsuta, frites,
komkommer, appelmoes

ff
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• Kids eten mee
• Kids drankpakket (vanaf 4 jaar)

50% v.d. prijs
9.50

DRANKARRANGEMENT

A oop drank - BINNENLANDS GEDESTILLEERD
(Heineken, Brand Weizen, frisdrank, jars met water en
vers fruit, huiswijnen, jenever, alle soorten ko e&thee)
3 uur
27.50 p.p.
4 uur
33.00 p.p.
5 uur
38.00 p.p.
6 uur
43.00 p.p.
7 uur
47.00 p.p.
Vanaf 7 uur kost elk extra uur
3.75 p.p
incl. Prosecco
incl. Speciaal bier
incl. Wijnarrangement
incl. Gin Tonic Bar

2.5.- p.p.p.u. extra*
3.- p.p.p.u. extra*
3.5- p.p.p.g. extra*
4.50 p.p.p.u extra*

A oop drank - BUITENLANDS GEDESTILLEERD
(Tapbier, speciaalbieren, frisdrank, jars met water en
vers fruit, huiswijnen, jenever, wodka, gin, rum, whiskey,
likeuren, prosecco, alle soorten ko e en thee)
3 uur
38.00 p.p.
4 uur
46.00 p.p.
5 uur
53.00 p.p.
6 uur
59.00 p.p.
7 uur
64.00 p.p.
Vanaf 7 uur kost elk extra uur
4.50 p.p
incl. Wijnarrangement
incl. Gin Tonic Bar
(3x Gin, 3x Tonic, 3x Topping)

ffi

ffi
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* minimale afname 3 uur

2.- p.p.p.g. extra*
2.50 p.p.p.u extra*

DRANKPRIJZEN
Bier van de tap/ es
Frisdrank
Wijn per glas / es
Sterk
Cocktails
Prosecco per glas/ es
Champagne vanaf

vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf

3.5,- / 4.50
3.54.9- / 24.50
5
9,6 / 31,65,-

WELKOMSTDRANKJES
Prosecco Special 6.50Prosecco met een drupje siroop, bramen en tijm
Hugo 6.50Prosecco met vlierbloesem siroop, sparkling water,
munt en limoen

fl
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Watermeloen Fizz 7.50
Gin, sparkling water, verse watermeloen, rietsuiker,
munt en limoen

DIVERSEN
DJ (minimaal 3 uur)
Saxofonist (minimaal 2 uur)
DJ-Booth/ licht/ geluid
Grote TV
TENT:
Tent ( 10x10)
Tent ( 10x 15 )
Tent (10 x 20 )

150 p.u.
200 p.u.
275
75

800
1000
1200

EXCLUSIVITEIT
Het is mogelijk om Naturel exclusief af te huren voor
een evenement. Wij werken hierbij met een
omzetgarantie: het bedrag dat je minimaal moet
besteden om deze exclusiviteit bij Naturel te krijgen.
Mocht je niet aan de omzetgarantie voldoen, dan heb
je ten alle tijden een mooi eigen gedeelte van de
strandtent.

Omzetgarantie voor volledige exclusiviteit*:
Maart & April
10.000
Mei
12.000
Juni, juli, augustus, september
14.000
Omzetgarantie vanaf 17:00 uur*:
April & mei
Juni, juli, augustus, september

8000
10.000

- Voor doordeweekse dagen geldt een aangepast tarief
- Alle benoemde items in deze brochure tellen mee binnen de
omzetgarantie behalve de DJ en benodigde tent

WATER & BEACH ACTIVITEITEN
Om ook een gevarieerd aanbod aan activiteiten
aan te bieden, werken wij samen met FLOW
EVENTS. Deze jonge en energieke organisatie
regelt de leukste activiteiten. Hun enthousiaste
aanpak werkt aanstekelijk en zorgt ervoor dat de
hele groep fanatiek wordt. Succes verzekerd
dus!
Activiteiten (onder andere)
Volleybal
Boogschieten
Cocktail workshop
Powerkiten
Expeditie robinson
Ultimate frisbee
De oerman/oervrouw
Gra ti workshop
Bubble football
Suppen
Zandsculpturen
Schilder workshop
Old school gym
Yoga
Boerenbeachgolf
Waterpolo
Archery tag
Kids sport en spel

ffi

Voor meer opties, informatie, prijzen en duur
van spelen neem contact met ons op!

