Geldig vanaf mei ’15, prijswijzigingen voorbehouden. Vanaf 30 personen.
Op al onze diensten en reserveringen zijn onze uniforme voorwaarden van toepassing, welke wij u op
uw verzoek kunnen verstrekken. Wanneer u een offerte of bevestiging van ons ontvangt, verzoeken
wij u vriendelijk kennis te nemen van onze reservering- en leveringsvoorwaarden.

Feestarrangementen
Uw feest tot in de puntjes verzorgd!

Babbel Beach
4 uur durende feestavond
Per persoon
Per kind (5 tot 12 jaar)
- Onbeperkt drinken (Hollands assortiment)
- Hapjes assortiment “Beach” (onbeperkt koud / warm)
- Luxe nootjes & zoutjes op tafel

babbel beach

34,50
19,50

met welkomstcocktail

4 uur durende feestavond
Per persoon
Per kind (5 tot 12 jaar)
- Ontvangst met een glas Prosecco
- Onbeperkt drinken (Hollands assortiment)
- Hapjes assortiment “Beach” (onbeperkt koud / warm)
- Luxe nootjes & zoutjes op tafel

39,50
21,50

Receptie & Bruiloften
Uw bruiloft of receptie tot in de puntjes verzorgd!

Babbel Beach Receptie
Gezellige receptie (11⁄2-uur)
Per persoon
Per kind (5 tot 12 jaar)
- Onbeperkt drinken (Hollands assortiment)
- Hapjes assortiment Beach (4 keer rond)
- Zoutjes en nootjes op tafel

17,50
11,50

Meerprijs per 1⁄2 uur € 4,00 per persoon (inclusief 1 keer
hapjes) U kunt naast ook kiezen voor de andere hapjes
assortimenten.

Babbel Beach Receptie

met Cup Cakes of Petite four

Hippe cupcake receptie (1 uur)
Per persoon
Per kind (5 tot 12 jaar)
- Ontvangst met Koffie, thee en fris - Hippe Cup Cakes
- Prosecco om te toasten

Babbel Beach Receptie
Prosecco & Taart ontvangst (1 uur)
Per persoon
Per kind (5 tot 12 jaar)
- Ontvangst met Koffie, thee en fris
- Hippe of Klassieke Bruidstaart
- Prosecco om te toasten

17,50
10,50

ontvangst met bruidstaart

19,50
12,50

Drankenarrangementen
Uw feest tot in de puntjes verzorgd!

Babbel Beach dranken
Hollands assortiment per glas
Bier, frisdrank en jus d’orange
Verse jus d’orange
Sherry, vermouth, jenever, vieux en port
Huiswijn; rode, rosé en witte wijn

vanaf
vanaf
vanaf
vanaf

2,50
3,00
3,25
3,75

Uitkoop Hollands dranken assortiment
3-uur Hollands dranken arrangement
3-uur Internationaal dranken arrangement

29,50

4-uur Hollands dranken arrangement
4-uur Internationaal dranken arrangement

34,50

5-uur Hollands dranken arrangement
5-uur Internationaal dranken arrangement

39,50

19,50

24,50

29,50

Internationaal assortiment per glas
Wodka, Rum, Campari en GinVerse jus
Likeuren
Cognac en Whisky va.
Prosecco en Cava
Champagne

vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf

3,40
3,40
5,00
5,00
9,75

hapjes
Creatief en verrassend

Babbel Beach hapjes
Hapjes per stuk
“Van het huis” bitterbal
Kaastengels en Vlammetjes
Babbel Beach bitterhapjes
Mini loempia met een chilidip
Butterfly garnaal met Thaise chilisaus
Mini krab of garnalen kroketjes (Cas Spijkers)
Caprese in een glaasje (vegetarisch)
Carpaccio in een glaasje
Filet american in een glaasje

0,75
1,00
0,75
1,00
1,50
1,50
2,00
2,00
2,00

Extra hapjes per stuk
Happaz met carpaccio, rucola en parmezaan
Bruschetta’s met verschillende smaken
Wrap gevuld met zalm, kruidenroomkaas en rode ui
Wrap gevuld met carpaccio, rucola, parmezaan en truffelmayo
Sushi (diverse soorten)
Oesters met vinaigrette

2,50
2,50
2,50
2,50
2,00
3,00

Babbel Night Snack p.p
Puntzakje friet vanuit de frietbak met dragonmayo
Mini broodje cheeseburger (80 gr. 100% Angus burger)
Iberico chaturrie met garnituren
Satébuffet (2 stokjes) incl. broodjes, kroepoek en bijlagen

2,75
4,00
6,50
7,50

Tafelgarnituur p.p
Schaaltje met luxe nootjes & zoutjes
Schaaltje met luxe nootjes & olijven Ambachtelijk brood met
tapenade, pesto & aioli

1,50
2,00
2,00

Lunch Arrangementen
Uw lunch verfijnd, verrassend en bijzonder

Babbel Beach Happaz Lunch

12,50 p.p.

Courgette roomsoep / Tomatensoep met bosui
&&&
Stokbrood met Carpaccio
Stokbrood met gambakroket en aioli
Stokbrood met Parmaham en olijvencreme

Babbel Beach Happaz lunchbuffet 24,50 p.p.
Het onderstaande lunchbuffet wordt deels in amuse stijl gepresenteerd.
Dranken:
- Koffie / thee
- Volle verse melk
- Karnemelk
Soepen:
- Tomatensoep met basilicumroom / dagsoep
Verschillende plak stokbrood belegd met specialiteiten:
- Carpaccio
- Gerookte zalm
- Gamba gegrild
- Chorizo kroket
- Parmaham
- Geitenkaas
- Tonijnsalade
Verschillende soorten bruschetta:
- Tomaat – basilicum – rode ui
- Gebakken paddestoelen
- Olijvencreme
Flammkuchen:
- Gerookte zalm, kruidencreme en bosui
- Spekjes, kruidencreme, kruidensaus, bosui
Dessert:
- Pavlova met fruit uit het seizoen

Walking dinner
Uw diner op een verrassende wijze gepresenteerd

Babbel Beach Walking Dinner
Walking Dinner is een concept waarbij u tijdens uw diner niet aan tafel hoeft
plaats te nemen. Bij het reserveren kunt een keuze maken uit verschillende
kleine gerechten die op uw avond staand genuttigd kunnen worden.
Deze gerechtjes worden in gangen geserveerd. Wilt u liever zitten, dan kan dat
natuurlijk ook.
U kunt uw gasten met een 4-, 5-, 6- of 7 gangen diner verrassen.
4-gangen Walking Dinner 32,50 per persoon (1, 3, 4 of 5 en 6)
4-gangen Walking Dinner 37,50 per persoon (1, 2, 4 of 5 en 6)
5-gangen Walking Dinner 42,50 per persoon (1, 3, 4, 5 en 6)
5-gangen Walking Dinner 47,50 per persoon (1, 2, 4, 5 en 6)
6-gangen Walking Dinner 52,50 per persoon (1, 2, 3, 4, 5 en 6)
7-gangen Walking Dinner 57,50 per persoon (eventueel met een kaasplankje)

Voorbeeldmenu
Rundercarpaccio met zongedroogde tomaat en Old Amsterdam (1)
&&&
Huis gerookte zalm met rucola en gefrituurde kappertjes (2)
&&&
Heldere tomatenbouillon met verse tuinkruiden (3)
&&&
Dorade Royal filet – tagliatella - kreeftenolie (4)
&&&
Procureur van Iberico met chorizo jus (5)
&&&
Petit grand dessert(6)
3 tal gerechtjes van vers fruit tot mousse

Wijnarrangement afgestemd op de gerechten
vanaf 19,50 p.p. bij een 4 gangen menu

babbel beach bbq barrels

BBQ Arrangementen
Wij gebruiken alleen kwaliteitsproducten die biologisch en diervriendelijk
verantwoord zijn, proef het verschil. Wij hechten veel waarde aan het
verantwoord ondernemen waardoor we alleen op zoek zijn naar de beste
producten.

Zelf BBQen buffet standaard

Assortiment van 5 verschillende soorten
vlees en vis € 17,50 p.p.

Vlees en Vis
- Kipsaté met pindasaus, kroepoek en nootjes
-100% Black Angus beef burger
- BBQ kruidenworstje
- Gekruid filetlapje
- zalmfiletspiesje
Salades
- Salade Caprese met buffel mozzarella en tomaat - Frisse salade met
komkommer zoet-zuur
- Diverse rauwkost
Bijlagen
- Brood met pesto, aioli, tapenade en kruidenboter
- Frietjes en Patatas Bravas of gepofte aardappel met kruidencrème - Verschillende sauzen en dressing
Geldig vanaf mei 2015, prijswijzigingen voorbehouden.
Buffetten en BBQ’s vanaf 10 personen
Ook eventueel uit te breiden met een dessertbuffet of granddessert

babbel beach bbq barrels

zelf bbqen babbel beach

Assortiment van 6 verschillende soorten
vlees en vis € 24,50 p.p.

Vlees en Vis
- Kipsaté met pindasaus, kroepoek en nootjes
- Ossenhaassate met aioli
- 100% Black Angus beef burger
- Babbel Ribs
- In kruiden en knoflook gemarineerd gamba’s in schil
- Vis van de dag in een stoofpakketje
Salades
- Salade Caprese met buffel mozzarella en tomaat
- Frisse salade met komkommer zoet-zuur
- Diverse rauwkost
Bijlagen
- Brood met pesto, aioli, tapenade en kruidenboter
- Frietjes en Patatas Bravas of gepofte aardappel met kruidencrème
- Verschillende sauzen en dressing
Geldig vanaf mei 2015, prijswijzigingen voorbehouden.
Buffetten en BBQ’s vanaf 10 personen
Ook eventueel uit te breiden met een dessertbuffet of granddessert

babbel beach bbq barrels

zelf bbqen Super de luxe

Assortiment van 6 verschillende soorten
vlees en vis € 34,50 p.p.

Vlees en Vis
- Ossenhaassate met pindasaus, kroepoek en nootjes
- Grainfed sucade
- 100% Black Angus beef burger
- Iberico secreto
- Iberico varkenshaasfilet
- In kruiden en knoflook gemarineerd gamba’s in schil
- Zalmfilet pakket
Salades
- Salade Caprese met buffel mozzarella en tomaat
- Frisse salade met komkommer zoet-zuur
- Diverse rauwkost
Bijlagen
- Brood met pesto, aioli, tapenade en kruidenboter
- Frietjes en Patatas Bravas of gepofte aardappel met kruidencrème
- Verschillende sauzen en dressing
Geldig vanaf mei 2015, prijswijzigingen voorbehouden.
Buffetten en BBQ’s vanaf 10 personen
Ook eventueel uit te breiden met een dessertbuffet of granddessert

babbel beach bbq barrels

Babbel Beach BBQ Life Cooking 1

Assortiment van 5 verschillende soorten
vlees en vis € 25,50 p.p.

Vlees en Vis
- Kipsaté met pindasaus, kroepoek en nootjes
- 100% Black Angus beef burger
- gemarineerd Veluws landvarken filetlapje
- In kruiden en knoflook gemarineerd gamba’s in schil
- Vis van de dag in een stoofpakketje
Salades
- Salade Caprese met buffel mozzarella en tomaat
- Frisse salade met komkommer zoet-zuur
- Diverse rauwkost
Bijlagen
- Brood met pesto, aioli, tapenade en kruidenboter
- Frietjes en Patatas Bravas of gepofte aardappel met kruidencrème
- Verschillende sauzen en dressing
Geldig vanaf mei 2015, prijswijzigingen voorbehouden.
Buffetten en BBQ’s vanaf 20 personen

babbel beach bbq barrels

Babbel Beach BBQ Life Cooking 2

Assortiment van 6 verschillende soorten
vlees en vis € 35,50 p.p.

Vlees en Vis
- Kipsaté met pindasaus, kroepoek en nootjes
- 100% grainfed Bavette
- Lamscotelette met knoflook
- Black Agnus hamburger
- Gemarineerde scampies op een spies
- Sardientjes in kruidenolie gemarineerd
Salades
- Salade Caprese met buffel mozzarella en tomaat
- Koolsalade
- Frisse salade met komkommer
Bijlagen
- Brood met pesto, aioli, tapenade en kruidenboter
- Frietjes en Patatas Bravas
- gepofte aardappel met kruidencrème
- Verschillende sauzen en dressing
Geldig vanaf mei 2015, prijswijzigingen voorbehouden.
Buffetten en BBQ’s vanaf 20 personen

babbel beach bbq barrels

Life Cooking Diamond

Assortiment van het beste wat er te krijgen is,
€ 65,00 p.p.

Vlees en Vis
- Veluwse eendenborst, zacht gegaard en gegrild
- Iberico secreto, krokant gegrild
- Ossenhaassate van de Black Agnus
- Texelse Lamskoteletten in knoflook gemarineerd
- Real Count gamba’s 6/8 in schil
- Green shell mosselen
- Oesters gegrild in de schelp
- In teri yaki gemarineerde tonijnsteak
Salades
- Salade Caprese met buffel mozzarella en tomaat
- Verse tonijnsalade met sla, olijven, rode ui en paprika
- Frisse salade met komkommer en Pomodori tomaat
Bijlagen
- Ambachtelijk Streekbrood met roomboter, aioli, tapenade en kruidenboter
- Frietjes en Patats Bravas, Verschillende huisgemaakte BBQ sauzen

Passend wijnarrangement 35,00 p.p.
Speciaal samengesteld, wisselend per seizoen.
Beginnend met Feestelijke Bubbels
Rode & Witte wijnen van wijn leverancier OvinO

babbel beach bbq barrels

bbq kidz
Ook voor de kleinste gasten onder ons, hebben we veel lekkers.
Uiteraard is een andere samenstelling mogelijk.

Babbel Beach kinderen € 12,50 per kind
- Gemarineerde filetsteak
- Hamburger
- Kipsaté stokje
- Incl. salade en brood

Granddessert buffet € 12,50 p.p.
- Een volledig huisgemaakt dessertbuffet met onder andere verschillende
soorten bavarois, kleine gebakjes, ijstaarten, soesjes, chocolade lollies,
ijstruffels, parfait zoete verwennerijen.

