Iets te vieren?

Wat leuk dat je iets wilt vieren bij de Bora! Onze beachclub aan het Scheveningse strand heeft een zomerse
en ontspannen sfeer. Ideaal voor een borrel na werk, een groot feest met jouw bedrijf, een heerlijk diner met
familie of een high tea met vriendinnen. Na overleg met jou maken wij er graag een onvergetelijk moment
van! Om je alvast een idee te geven van de mogelijkheden hebben we een aantal opties onder elkaar gezet
maar we staan zeker open voor suggesties van jouw kant. Er is altijd wel een arrangement samen te stellen
die past bij je wensen en budget.

Ontbijt en lunch

Wil jij lekker uitgebreid ontbijten met een groep, of heb je een overleg met collega’s en behoefte aan een
inspirerende omgeving en een stevige lunch? In overleg verzorgen wij graag een heerlijk champagne ontbijt,
groots ontbijtbuffet of hou het juist lekker eenvoudig met croissantjes en verse jus. Stel je eigen keuzemenu
samen met de lekkerste broodjes en salades of kies voor schalen op tafel met goed gevulde sandwiches
voor een fijne lunch. Laat ons weten wat jouw wensen zijn !

Diner

Niks is fijner dan dineren aan het strand! Kies jij voor een uitgebreid buffet of houd je van lekker lang tafelen?
Hieronder vind je verschillende mogelijkheden. Mis je iets, of zou je graag iets anders willen zien? Zijn er
allergieën of dieetwensen waar we rekening mee moeten houden? Laat het ons weten, wij helpen je graag
om er een fantastische avond van te maken.
Maak jouw bedrijfsuitje, vrijgezelle, teambuilding of stranddag compleet met een toffe activiteit. In
samenwerking met www.thesandcompany.nl bieden we allerlei active en minder actieve activiteiten aan.
Van powerkiten tot een cocktail workshop!
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Diner

BUFFET BASIS (vanaf 20 personen) ................................... 26,50
KIPSATÉ

Extra bij te bestellen

GROVE FRIETEN IN SCHIL................................................P.P. 2,50
Mayonaise

MAÏSKOLF .............................................................................P.P. 2,50

Indische pindasaus

Roomboter

BIO BURGER EN/OF BEYOND BURGER

Biologisch rundvlees en/of vegan vleesvervanger

LINZEN CURRY

Diverse groenten | kokosmelk | koriander | crème fraîche

GAMBA’S

In schaal | knoflook | rode peper

OOSTERSE SALADE

Diverse groenten | cashewcrumble | koriander | spicy limoenvinaigrette

AMBACHTELIJK GEBAKKEN BROOD
Diverse dips

DESSERT BUFFET................................................................ P.P. 7,90
Schepijs: 2 smaken ambachtelijk roomijs
Petit fours: Diverse zoetigheden (yaya lekkernijen)
Fruitsalade: Diverse verse seizoensvruchten
Verse Slagroom

SHARED DINING (8 - 20 personen) . . ........................... P.P. 24,90
(In schalen op tafel geserveerd)

KIPSATÉ

Indische pindasaus

OOSTERSE SALADE

Diverse groenten | cashewcrumble | koriander | spicy limoenvinaigrette

BUFFET BORA (vanaf 20 personen) . . .................................. 29,90

LINZEN CURRY

Diverse groenten | kokosmelk | koriander | crème fraîche

KIPSATÉ

GAMBA’S

Indische pindasaus

BIO BURGER EN/OF BEYOND BURGER

Biologisch rundvlees en/of vegan vleesvervanger

LINZEN CURRY

Diverse groenten | kokosmelk | koriander | crème fraîche

GAMBA’S

In schaal | knoflook | rode peper

OOSTERSE SALADE

Diverse groenten | cashewcrumble | koriander | spicy limoenvinaigrette

SPARERIBS

In schaal | knoflook | rode peper

GROVE FRIETEN IN SCHIL
Mayonaise

AMBACHTELIJK GEBAKKEN BROOD
Aioli

KEUZE MENU (8 - 20 personen) . . .................................. P.P. 32,50
Voor, keuze uit:

BURRATA

Muhammara | groene pesto

Kokos-ketjapmarinade

THAISE LIMOEN-KOKOSSOEP

GEGRILDE GROENTEN

Diverse groenten | gele curry | cashewcrumble

Diverse seizoensgroenten

AMBACHTELIJK GEBAKKEN BROOD
Diverse dips

OOSTERSE SALADE

Diverse groenten | cashewcrumble | koriander | spicy limoenvinaigrette
Hoofd, keuze uit:

BUFFET VEGA (vanaf 20 personen) .....................................27,90
LINZEN CURRY

Diverse groenten | kokosmelk | koriander | crème fraîche

BEYOND BURGER

Vegan vleesvervanger

BORA BURGER

Brioche | Black angus beef | muhammara | oude kaas | sla | tomaat | bacon
| dragon-kerriemayonaise | friet | side salad

BEYOND BURGER

Brioche | vegan vleesvervanger | muhammara | sla | tomaat | vegan mayo
| friet | side salad

LINZEN CURRY

GEGRILDE GROENTEN

Diverse groenten | kokosmelk | komijn | koriander | crème fraîche

Diverse seizoensgroenten

KIPSATÉ

OOSTERSE SALADE

Diverse groenten | cashewcrumble | koriander | spicy limoenvinaigrette

Sulfide gegaard | Indische pindasaus | gefrituurde uitjes | ingelegde
komkommer | friet | side salad

STICKY TOFU

DESSERT, KEUZE UIT:

Ketjap-kokosmarinade

Dessert van de week

AMBACHTELIJK GEBAKKEN BROOD
Diverse dips

Brownie (yaya lekkernijen)
Vers fruitsalade
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Lunch

SHARED LUNCH (8 - 20 personen) ............................... P.P. 17,60
(In schalen op tafel geserveerd)

DIVERSE LUXE SANDWICHES
Vlees | vis | vegan

KIPSATÉ

Indische pindasaus

OOSTERSE SALADE

Diverse groenten | cashewcrumble | koriander | spicy limoenvinaigrette

GAMBA’S

In schaal | knoflook | rode peper

AMBACHTELIJK GEBAKKEN BROOD MET AIOLI

Activiteiten
BEACHGAMES

Dit is een groepsactiviteit op het strand die geschikt is voor iedereen.
Stel zelf je toernooi samen. Denk aan spellen zoals beachvolleybal,
knotshockey, beachtennis, frisbee en veel meer!

Borrel

BITES (vanaf 10 personen)
BITTERGARNITUUR (5 snacks p.p.) . . ..............................P.P. 5,60

Prijzen: Vanaf €10,- p.p
Tijdsduur: 1,5 tot 3 uur

BORA BITES........................................................................... P.P. 7,20

EXPEDITIE ROBINSON

Diverse gefrituurde snacks | dips

Verrassingsplateau | verschillende hapjes | gekleineerd gerechten |
brood | dips

BITES & DRINKS (vanaf 10 personen)
BIER & BITES........................................................................P.P. 18,90

Twee uur lang onbeperkt borrelen (tapbieren, huiswijnen, frisdranken,
koffie en thee) Twee rondes bittergarnituur (5 snacks p.p.)

SANGRIA & NACHO’S . . ...................................................P.P. 18,90
Twee uur lang onbeperkt borrelen
(sangria, tapbieren, huiswijnen, frisdranken, koffie en thee)
Twee rondes tortillachips met quacamole

Los verschillende leuke en uitdagende opdrachten op. Welk team heeft
de skills om deze groepsactiviteit in Scheveningen te winnen?
Prijzen: Vanaf €17,50 p.p
Tijdsduur: 1,5 tot 2 uur

YOGA

Op zoek naar een relaxte groepsactiviteit? Dan is yoga perfect voor jullie.
Één van onze ervaren instructeurs bezorgt jullie een heerlijke relaxte dag.
Kom helemaal tot rust!
Prijzen: Vanaf €15,- p.p
Tijdsduur: 1 uur

PROSECCO & BITES ....................................................... P.P.24,90
Ontvangst met een glas prosecco, twee uur lang onbeperkt borrelen
(tapbieren, huiswijnen, frisdranken, koffie en thee)

Verrassingsplateaus vol met diverse hapjes, kleine gerechten, brood en
dips

ARCHERY TAG

Deze spectaculaire groepsactiviteit is een combinatie tussen actie en
rivaliteit. Wie schiet als eerste al zijn tegenstanders af en wint het spel?
Prijzen: Vanaf €22,50 p.p
Tijdsduur: 1,5 tot 3 uur

HIGH TEA & HIGH WINE (vanaf 8 personen)
HIGH TEA ................................................................................P.P. 9,90
3 koppen verse thee naar keuze

Luxe sandwiches (3 stuks p.p.) (vlees, vis, vegan)
Petit Fours (3 stuks p.p.) (yaya lekkernijen)

HIGH WINE .......................................................................... P.P. 25,90.
3 verschillende glazen geselecteerde wijn met korte uitleg

BEACHTENNIS

Beachtennis is een populaire en opkomende groepsactiviteit op het
strand. Het lijkt op padel en zorgt voor gegarandeerd plezier. Perfect als
teambuilding of lekker vrijblijvend!
Prijzen: Vanaf €22,50 p.p
Tijdsduur: 1,5 tot 3 uur

Luxe sandwiches (3 stuks p.p.) (vlees, vis, vegan)
Petit Fours (3 stuks p.p.) (yaya lekkernijen)

DRANKDEALS (vanaf 20 personen)
BASIS DRANKARRANGEMENT. . ................................. P.P. 23,90
(3 uur onbeperkt)

tapbieren, huiswijnen, frisdranken, koffie en thee
Extra uur? 6,90 p.p.

LUXE DRANKARRANGEMENT...................................... P.P. 31,90

(3 uur onbeperkt)
tapbieren, huiswijnen, gin, vodka, rum, whiskey, frisdranken, koffie en thee
Extra uur? 9,90 p.p.

DRANKDEAL NACALCULATIE (VANAF 10 PERSONEN)

Je kunt er ook voor kiezen om de drankjes bij te laten houden. We geven
dan achteraf graag een korting over de drankrekening

POWERKITEN

De powerkite workshop is één van onze meest uitdagende
groepsactiviteiten. Ervaar de kracht van de wind in deze leuke en toffe
strandactiviteit. Leuk met collega’s of vrienden!
Prijzen: Vanaf €17,50 p.p
Tijdsduur: 1,5 tot 2 uur

COCKTAIL WORKSHOP

Maak samen met ons de lekkerste combinaties en leer shaken als een
pro! En uiteraard, heel veel proeven! Onze ervaren barman/vrouw leert je
alles over de ingrediënten en de opbouw van de lekkerste cocktails.
Prijzen: vanaf 12,50 p.p.
Tijdsduur: 1 tot 1,5 uur

10 - 30 personen - 5% korting
Vanaf 30 personen - 10% korting
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