Trouwen bij
Beachclub LEEF
Herinner je gister, Droom van morgen maar LEEF vandaag

Beachclub LEEF
Bedankt voor je interesse in Beachclub LEEF!
Trouwen bij Beachclub LEEF betekent de dag van je leven op een unieke locatie
in een natuurrijke omgeving. Als officiële trouwlocatie bieden wij je de mogelijkheid je bruiloft in een intieme sfeer te beleven, die perfect afgestemd is op
jouw wensen en behoeften. Door onze jarenlange ervaring in het organiseren
en begeleiden van trouwerijen, beleef je een volledig verzorgde bruiloft; van
ceremonie tot een spetterend feest.
Beachclub LEEF bevindt zich op een rustige plek met weinig doorloop en vrij
uitzicht. Onze strandpaviljoen beschikt over meerdere, sfeervolle buitenruimtes én een gezellig ingerichte binnenruimte. Deze kun je gedeeltelijk of volledig
afhuren en richten wij graag naar wens en thema in. Zo sluit de ambiance altijd
perfect aan op de dag die jullie voor ogen hebben.
Persoonlijke service en ons Mediterraanse aanbod is wat Beachclub LEEF onderscheidt van de rest. Als middelgrote trouwlocatie met een capaciteit van
maximaal 400 personen, kunnen wij de persoonlijke service die wij beloven,
ook daadwerkelijk waarborgen. Wij nodigen je graag uit voor een persoonlijk
gesprek om al jullie wensen door te nemen.

Ontvangst
Wij ontvangen jou en je gasten graag met open armen, inclusief een lekker
welkomstdrankje. Je hebt de keuze uit een tweetal soorten:
Cava | €5 euro per glas:
Een lekkere, droge cava met een fijne mousse en pareling.
Cocktail | €7 euro per glas:
Een frisse cocktail met een heerlijke smaaksensatie. Gemengd door onze eigen
cocktailshaker.

Bij de borrel
Lekkere hapjes zijn onlosmakelijk verbonden aan een lekker drankje. Ook hierin
bieden wij verschillende opties aan. Je kunt kiezen uit:
Tafelgarnituur | € 1,50 per persoon:
• Diverse gemengde nootjes
• Nacho’s met een frisse dip
• Groene olijven met knoflook
Borrelgarnituur | € 3,- per persoon:
Onze borrelgarnituur biedt drie bittergarnituurhapjes per persoon, uitgeserveerd in rondes.
Tapas arrangement | € 5,- per persoon:
Naast onze tafel- en bittergarnituren, bieden wij natuurlijk ook onze heerlijke
tapashapjes aan. Bij het tapas arrangement krijg je drie heerlijke tapashapjes,
speciaal geselecteerd door onze chefkok.
All-in LEEF | € 9,- per persoon:
Ook bieden wij een volledig All-in LEEF arrangement aan. Dit bestaat uit een
samenstelling van onze tafelgarnituur, borrelgarnituur en dagverse tapashapjes.

Drank arrangementen
LEEF Tapas beschikt over meerdere drankarrangementen, zodat je voor aanvang al inzichtelijk hebt op welke kosten je kunt rekenen. Uiteraard is het ook
mogelijk om de consumpties te laten nacalculeren, zodat je alleen hoeft af te
rekenen wat er daadwerkelijk geconsumeerd is
De volgende arrangementen zijn bij ons mogelijk:
Oer-Hollands | €5,50 per persoon per uur:
• Bieren van de tap
• Brede variatie aan huiswijnen
• Verschillende soorten koffie en thee
• Alle frisdranken
Cuba-Libre | €7,50 per persoon per uur:
• Bieren van de tap
• Brede variatie aan huiswijnen
• Verschillende soorten koffie en thee
• Alle frisdranken
• Buitenlands gedestilleerde dranken
Gin Tonic Bar | €300 euro:
Vanaf onze Gin Tonic Bar serveren wij verschillende soorten gins. Inclusief vers
fruit.
Cocktailbar | €350 euro:
Geniet twee uur lang van heerlijke, frisse cocktails, inclusief professionele cocktailshaker.
Een drank arrangement is te boeken vanaf tenminste drie uur.

Het Diner
Het diner bestaat uit gevarieerde tapas die dagvers door onze chefkoks worden
bereid. Bij een groep tot 50 personen worden deze uitgeserveerd in rondes.
Vanaf 50 personen worden de tapas aangeboden in buffetvorm. Het diner kun
je nuttigen op ons ruime terras óf in ons sfeervol ingerichte restaurant, waar wij
gezellige hoekjes creëren.
LEEF Tapas arrangement | €22,50 per persoon:
Tijdens het LEEF Tapas arrangement geniet je onbeperkt van alle tapas die onze
menukaart rijk is. De tapas worden dagvers bereid door onze chefkok.
LEEF BBQ | €21,50 per persoon:
Naast ons LEEF Tapas arrangement, serveren wij ook diverse, zomerse gerechten van de BBQ. Daarnaast vullen wij de maaltijd altijd aan met frisse salades en
diverse bijgerechten.
Persoonlijk menu
Uiteraard verzorgen wij ook een op jouw wensen en budget afgestemd menu.
Dessert | €5 euro per persoon:
Geniet na je diner van kleine, zoete nagerechten. Je krijgt een variatie van diverse desserts gepresenteerd.
Latenight snack | €2,50 per persoon:
Wellicht hebben jij of je gasten na een feestmiddag en/of avond nog trek in
warme snack. Wij serveren graag een traditioneel Hollands broodjes kroket of
een puntzak met friet en mayonaise.
High tea | €17,50 per persoon, gedurende twee uur:
• Verschillende soorten koffie en thee
• Pintxos en hartige broodjes
• Zoetigheden

Activiteiten en workshops
Beachclub LEEF biedt verschillende mogelijkheden voor de invulling van je dag
op het strand. Enkele mogelijkheden hiervan zijn:
Meerkamp | €9,50 per persoon:
Onze meerkamp is opgebouwd uit drie soorten onderdelen in toernooivorm:
voetbal, volleybal en een afsluitend touwtrektoernooi.
Kinderworkshop | €9,50 per kind:
Tijdens de kinderworkshop gaan de kinderen onder begeleiding aan de slag
met cupcakes. Alle kinderen krijgen vier cakejes die zij naar eigen wens mogen
versieren én mee naar huis mogen nemen.
Powerkiten | €22,50 per persoon:
Voor zowel jong als oud een unieke ervaring! Tijdens de workshop leer je onder begeleiding van een professional alle technieken die nodig zijn om de wind
te bedwingen en om er uiteindelijk mee te kunnen spelen.
Expeditie Robinson workshop | €27,50 per persoon:
Ga in teams de strijd aan in dit uitdagende, spectaculaire spel. Expeditie Robinson vereist een hoge mate van samenwerking in kracht en denkvermogen. De
opdrachten zijn gerelateerd aan de obstakels die je kunt verwachten op een
verlaten eiland. Denk bijvoorbeeld aan het maken van vuur, zelf een levensgrote katapult fabriceren of een bouwwerk maken waarmee regenwater kan
worden opgevangen.
Wijnproeverij | €27,50 per persoon:
Tijdens een wijnproeverij geniet je van diverse wijnen. Achter onze wijnbar staat
een gepassioneerde vinoloog die je alles kunt vertellen over de smaak én oorsprong.

Iets te
vieren?!
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