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Welkom bij WHOOSAH. Leuk dat je interesse in ons toont,
en de moeite neemt deze met liefde samengestelde
brochure door te nemen.
In deze brochure vind je verschillende mogelijkheden om jullie
bedrijfsfeestje, bruiloft of borrel tot iets speciaals te maken. Maar
ook voor andere gelegenheden zoals een verjaardag, babyshower,
vergaderdag of jubileum zijn wij beschikbaar.
Wij bieden uiteenlopende mogelijkheden betreft lekker eten en
drinken. Het ene bedrijfsfeestje geeft de voorkeur aan een BBQ,
maar misschien wil jij voor je huwelijk of verjaardagsfeestje
liever een sit-down-dinner of walking dinner? Alles is mogelijk,
en elke gelegenheid is uniek.
Waar je ook voor kiest, je kan ervan uit gaan dat wij het op
dezelfde manier bereiden als dat we thuis zouden doen. Liefdevol.
Met aandacht. En net iets anders dan de buren.
Als je speciale wensen hebt, schroom dan niet om deze aan te geven.
Wij werken op het strand, waarbij flexibiliteit als onze grondwet geldt.
Nadat jullie de brochure bekeken hebben, heb je waarschijnlijk
een hoop voorkeuren, wensen en vragen. Zet ze op de mail, en
wij maken zo snel mogelijk een passende offerte voor jullie.
Ons team zal haar best doen om jullie je thuis te laten voelen. Zo
voelen wij ons immers ook, We besteden meer tijd op de strandtent
dan wij daadwerkelijk thuis zijn.
Wij hopen jullie in ons strandhuis te mogen verwelkomen.
Liefs, Team WHOOSAH
Alle prijzen in deze brochure zijn exclusief BTW

LUNCH
BRUNCH
BUFFET
VANAF 15 PERSONEN
Lunch Buffet 15.50 p.p.
Diverse huisgemaakte sandwiches
op speltbrood van Menno, met o.a;
Hummus
Gerookte zalm met rode-ui-salsa
Italiaanse Salami Nostrano
met rucola en tomaat
Soft egg dill goat cheese
Salade met gegrilde groenten
Taart van Het Huis van Lies

HAPJES
HAPJES - VANAF 20 SETS
Set I - 6 stuks - 5.50 per set
Oma Bob’s Bitterballen
Chicken Tatsuta
Vegetarische Loempia’s
Kaasstengels
Set II - 6 stuks - 6.50 per set
Oma Bob’s Bitterballen
Chicken Tatsuta
Vegetarische Loempia’s
Butterfly Shrimps
Droge venkelzaad worst van Brandt & Levie

Set III - 6 stuks - 8.50 per set
Oma Bob’s Bitterballen
Tempura Squid met Yuzu Kosho (pittige citrus mayo)
Oesters met frambozen ceviche
Manchego kaas met grove mosterd
Huisgemaakte varkensrillettes op toast
Set IV - 6 stuks - 14.50 per set
Oesters met frambozen ceviche
Tempura Squid met Yuzu Kosho (pittige citrus mayo)
Miso Salmon tartare met Emping
Pulled Pork slider
Peking Duck Rolls
Raw ricepaper springrolls met sesam-dip

PLANKJES - VANAF 20 PLANKJES
Plankje I - 3.00 per plankje
Brood van Menno met olijfolie en Za’atar
(exotisch kruidenmengsel uit het Midden-Oosten)
Plankje II - 3.75 per plankje
Italiaanse Nostrano salami, boeren kaas en augurken
Plankje III - 4.50 per plankje
Crudité met Baba Ganoush en hummus
Plankje IV - 5.00 per plankje
Luxe notenmelange, grote groene olijven en Edamame

VANAF 20 PERSONEN
BBQ I - 21.50 p.p.
Japanese Beef Burger
Gegrilde burger met sjalotjes gesmoord
in soya, mirin en sake
Jerk Chicken Thighs
Kippendijtjes gemarineerd met
Caribische kruiden
Geserveerd met watermeloen

Lemon Fish Curry
Aromatische viscurry met Ketan rijst
Veggies
Gebakken knolselderij op Japanse wijze
Healthy Quinoa
Een frisse quinoa salade met linzen,
roodlof en baby mais

BBQ I

Thai Green Salad
Frisse groene salade met munt,
komkommer, tomaat en haricots verts
Frites met huisgemaakte mosterdmayonaise
Brood van Menno
met tzatziki en Sriracha mayonaise
(pittige mayonaise)

VANAF 20 PERSONEN
BBQ II - 25.50 p.p.
Japanese Beef Burger
Gegrilde burger met sjalotjes gesmoord in soya, mirin
en sake
Jerk Chicken Thighs
Kippendijtjes gemarineerd met
Caribische kruiden
Geserveerd met watermeloen

Pastrami Buikspek
Geroosterd buikspek met pastrami kruiden
(knoflook, dragon, venkel)
Miso Salmon
Zacht gegaarde zalm met kaneel,
knoflook en gember
Veggies
Gebakken knolselderij op Japanse wijze
Healthy Quinoa
Een frisse quinoa salade met linzen,
roodlof en baby mais

BBQ II

Thai Green Salad
Frisse groene salade met munt,
komkommer, tomaat en haricots verts
Frites met huisgemaakte
mosterdmayonaise
Brood van Menno
met tzatziki en Sriracha
mayonaise
(pittige mayonaise)

BBQ III
VANAF 20 PERSONEN
BBQ III - 30.50 p.p.
Roasted Ribs
Gegrilde babyback ribs op Koreaanse wijze gekruid
Jerk Chicken Thighs
Kippendijtjes gemarineerd met Caribische kruiden
Geserveerd met watermeloen
Pastrami Buikspek
Geroosterd buikspek met pastrami kruiden
(knoflook, dragon, venkel)

Miso Salmon
Zacht gegaarde zalm met kaneel,
knoflook en gember
Lemon Fish Curry
Aromatische viscurry met Ketan rijst
Veggies
Gebakken knolselderij op Japanse wijze
Healthy Quinoa
Een frisse quinoa salade met linzen, roodlof
en baby mais

Thai Green Salad
Frisse groene salade met munt,
komkommer, tomaat en haricots verts
Zoete aardappel frites met Sriracha
mayonaise
(pittige mayonaise)
Brood van Menno met tzatziki

PITMASTER
BBQ
VANAF 30 PERSONEN
PITMASTER BBQ - 37.50 p.p.
De PITMASTER BBQ is een BBQ
voor échte mannen.
Geen getrut met salades en garnalen
pellen, maar enkel échte stukken vlees.
Als je wilt kunnen jullie als een echte
Amerikaanse PITMASTER samen met
onze chef het vlees bereiden, maar je kan
ook lekker onderuit zakken met je biertje,
genieten van het uitzicht en wachten
tot onze chef alles voor je klaar
heeft gemaakt.
Bij de PITMASTER BBQ werken we met
vier verschillende soorten vlees, namelijk;
Roasted Pork Belly, Flanksteak,
Rib-eye en voor ieder een halve kip.
Mocht jouw favoriet er niet tussen staan
of heb je toch behoefte aan wat groenten
erbij; alles is mogelijk!

SIT-DOWN DINNER
VANAF 10 TOT 75 PERSONEN
Menu - 32.50 p.p.
Voorgerecht
Brood van Menno met Za’atar
(exotisch kruidenmengsel uit het Midden-Oosten)
Cheviche van rauwe tonijn,
watermeloen en Shiso

Hoofdgerecht
Jerk Chicken
Kippendijtjes gemarineerd met Caribische kruiden
Geserveerd met watermeloen
Miso Salmon
Zacht gegaarde zalm met kaneel, knoflook en gember
Gebakken knolselderij op Japanse wijze
Zoete aardappel frites met Sriracha mayonaise
(pittige mayonaise)

Dessert
Huisgemaakte Romanov
met verse aardbeien
Let op;
U hoeft niet te kiezen uit
deze gerechten; er komt van
alles voldoende op tafel!

WALKING DINNER
VANAF 30 TOT 100 PERSONEN
35.50 p.p.
Side Bar
Brood van Menno met verschillende dips
Thai Green Salad
Quinoa salade met linzen, roodlof
en baby mais

De gerechten
Miso Salmon met watermeloen-radijs en Emping
Heirloom tomaten met tofu/feta crème
en basilicum cress
Aziatische quinoa risotto met paddestoelen
en zeebanaantjes
Jerk Chicken met watermeloen met tijm
Puntzakje zoete aardappel frites met
Sriracha mayonaise

Huisgemaakte Romanov
met verse aardbeien

VERGADERARRANGEMENT
Wil je een keer bij Whoosah komen vergaderen
in een afgesloten ruimte? Geen probleem!
Je mag à la carte bestellen maar we hebben
eventueel ook een leuk menu voor jullie:
Vergaderarrangement Basis - 24.50 p.p.
Beschikking tot besloten ruimte voor 1 dagdeel
Onbeperkt koffie, thee en water met komkommer
en munt
Sweets & cakes
Vergaderarrangement Deluxe - 39.50 p.p.
Beschikking tot besloten ruimte voor 2 dagdelen
Onbeperkt koffie, thee, water met komkommer
en munt en frisdrank.
Ochtendbreak met sweets & cakes
+ Lunch
Diverse huisgemaakte sandwiches
op speltbrood van Menno, met o.a;
Hummus
Gerookte zalm met rode-ui-salsa
Italiaanse Salami Nostrano met rucola en tomaat
Soft egg dill goat cheese
Salade met gegrilde groenten
Diverse soorten handfruit
Een ronde borrelhapjes 3 stuks p.p.

OVERIGE
Kindermenu tot 8 jaar - 6.50 p.p.
Chicken Tatsuta
Frites met huisgemaakte appelmoes
Komkommersalade
Waterijsje

MIDNIGHT SNACKS
Puntzakje frites - 4.50 p.p.
Met mayonaise
Sloppy Joe - 5.00 p.p.
Onze chef’s special; witte kadetjes
met gekruid gehakt, aanrader!
Porkbelly Bao - 6.50 p.p.
Broodje gesmoord buikspek met
gefrituurde uitjes en
huisgemaakte satésaus

Foto: Amanda Drost

DESSERT
VANAF 20 PERSONEN
Vers fruit 6.50 p.p.
Met verschillende soorten schepijs
Huisgemaakt Romanov 6.50 p.p.
Met verse aardbijen
Huisgemaakte chocolade mouse 6.50 p.p.
Met gember en whiskey
Taarten buffet 6.50 p.p.
Buffet vol met verschillende soorten taarten van Het Huis van Lies
Chocolade fontein 13.00 p.p.
Grote fontein met een chocolade smaak naar keuze,
aangevuld met verschillende soorten fruit en zoetigheden

DRINKS
DRANKARRANGEMENTEN
Afkoop drank
Binnenlands gedistilleerd
Bier van de tap, frisdrank, huiswijnen,
jenever, koffie en thee
3 uur 18.50 p.p.
4 uur 22.50 p.p.
5 uur 26.00 p.p.
6 uur 28.50 p.p.
7 uur 30.00 p.p.
incl. prosecco 2.00 p.p.p.u. extra
incl. Sol bier 2.00 p.p.p.u. extra
incl. speciale wijnen 2.00 p.p.p.u. extra
NEW: incl. Gin Tonic Bar 4.50 p.p.p.u extra

Afkoop drank
Buitenlands gedistilleerd

Gin Tonic Bar
3x Gin, 3x Tonic, 3x Topping

Bier van de tap, frisdrank, huiswijnen, jenever, wodka,
gin, rum, whiskey, likeuren, prosecco, koffie en thee
3 uur 26.00 p.p.
4 uur 33.50 p.p.
5 uur 40.00 p.p.
6 uur 44.00 p.p.
7 uur 48.00 p.p.
incl. speciale wijnen 1.00 p.p.p.u. extra
NEW: incl. Gin Tonic Bar 1.50 p.p.p.u extra

Per glas
Bier van de tap vanaf 2.40
Bier fles vanaf 3.80
Frisdrank vanaf 2.40
Wijn per glas vanaf 3.00
Wijn per fles vanaf 18.00
Sterk vanaf 3.65
Cocktails vanaf 5.50
Prosecco per glas 4.50
Prosecco per fles 21.50
Champagne vanaf 54.00

(Op alle extra opties geldt een afname van min. 3 uur)

Alle prijzen zijn exclusief btw

Diversen
Discoverlichting, -geluid en DJ apparatuur 200.00
DJ vanaf 350.00
Beamer en scherm 150.00
TV 50.00
Grote tent (grote partijen - slecht weer) 500.00
Op zoek naar leuke activiteiten tijdens jullie evenement?
Wij werken samen met FLOW EVENTS en sturen jullie graag
wat meer informatie toe.

NON FOOD

CONTACT
VRAGEN?
Beachclub Whoosah
Zwarte Pad 66
Scheveningen
06 8128 4027
whoosah.nl
info@whoosah.nl

