WEDDING

WELKOM
De mooiste dag van je leven wil je natuurlijk beleven op de mooiste
plek. Wat is er romantischer dan trouwen met de wind in je haren en
je blik uitkijkend over de zee. WHOOSAH biedt je de gelegenheid
om in de lente of zomer te komen trouwen aan een van de mooiste
strandplekjes van Nederland. Het Zwarte pad op Scheveningen.
Je vindt bij ons de gelegenheid om de hele bruiloft te doen, inclusief
receptie, diner en feest. Maar ook voor een onderdeel van je bruiloft
ben je van harte welkom. We kunnen jullie speciale dag volledig uit
handen nemen of werken nauw samen met jullie
wedding/eventplanner.
We kunnen voor de decoratie zorgen, je feest in goede banen leiden
en de DJ op de hoogte stellen van jullie wensen.
Een toast met prosecco of champagne, een special thema of veel
kaarsen, bloemen en romantische attributen? Vertel ons je wensen
en we gaan aan de slag!

Whoosah Beachclub Scheveningen
Zwarte Pad 66
info@whoosah.nl

MOGELIJKHEDEN

1. Exclusiviteit
2. Decoratie
3. Lunch
4. Diner
5. Hapjes
6. Drankarrangementen
7. Welkomstdrankjes
8. Diverse
9. Offerte aanvragen

1. EXCLUSIVITEIT
Wij begrijpen als geen ander dat elk feest een maat gemaakt festijn
is. Ieders wensen zijn immers persoonlijk, helemaal als je kijkt naar
de invulling van jullie trouwdag.

Wij bieden daarom de mogelijkheid om onze strandclub geheel of
deels af te huren. Hiervoor hanteren wij verschillende
omzetgaranties.

Volledige exclusiviteit *hele dag/avond vrijdag en zaterdag
April | Mei
€ 8500-, inclusief btw
Juni | Juli | Augustus
€10.000-, inclusief btw
Gedeeltelijke exclusiviteit *vanaf 21:00 uur vrijdag en zaterdag
April | Mei
€ 4000-, inclusief btw
Juni | Juli | Augustus
€ 7000-, inclusief btw
Volledige exclusiviteit *hele dag/avond maandag tot en met donderdag
April | Mei
€ 7500-, inclusief btw
Juni | Juli | Augustus
€ 9500-, inclusief btw
Gedeeltelijke exclusiviteit *vanaf 21:00 uur maandag tot en met donderdag
April | Mei
€ 3000-, inclusief btw
Juni | Juli | Augustus
€ 5000-, inclusief btw

2. DECORATIE
We denken graag mee als het gaat om mogelijkheden qua
decoratie. Omdat we bij WHOOSAH niet onbekend zijn met het
organiseren van (grote) feesten, is er voor elk budget een
mogelijkheid.
Heb je zelf al ideeën en bijvoorbeeld een moodboard op Pinterest
gemaakt? Deel deze met onze eventplanner en zij zal opzoek gaan
naar decoratie in jullie stijl. Voordat er besteld wordt, wordt er
natuurlijk eerst goed overlegd of dit past binnen jullie beeld van de
dag.

De mogelijkheden;
Ceremonie op het strand

€350-,

met ambtenaarstafel, stoelen en bankje voor het bruidspaar

Houten prieel

v.a. €175-,

Bloemarrangement

v.a. €125-,

Heliumballonnen

v.a. €125-,

Eigen decoratie meenemen? Bespreek dit van te voren zodat
iedereen weet wat we kunnen verwachten. Zo zijn we niet dol op
confetti, dit blijft namelijk zwerven op en rond de strandtent. Gooien
met rijst mag natuurlijk wel!

3. LUNCH
Als je de hele dag bij WHOOSAH bent, moet er natuurlijk gegeten
worden. Je kan kiezen voor een warme lunch en dan gaan voor een
van onze BBQ’s. Maar ook voor de broodjeslunch bieden wij een
oplossing.
Mocht je speciale wensen of verzoeken hebben; samen met de chef
kunnen we hier invulling aan geven.

Lunch Buffet

€15,50 pp

Diverse huisgemaakte open broodjes van desembrood, met o.a;
Rode bieten hummus | Gerookte zalm met rode-ui-salsa | Italiaanse
Salami Nostrano met rucola en tomaat | Burnt green onion spread
met heirloom tomaat | Quinoa Tabouleh met verse kruiden | Zoete
verrassing

Dieetwensen? Ook dit is bespreekbaar met de chef!

4. DINER
We hebben diverse BBQ’s die helemaal passen bij de vrije en relaxte
sfeer van WHOOSAH. De BBQ’s worden geserveerd in buffetvorm,
aangekleed en met eten in overvloed.
Liever een sit-down dinner? Ook dit kan. Hiervoor staat het
maximaal aantal personen op zo’n 80 personen. Dit heeft te maken
met de capaciteit van de keuken. Wij willen altijd kwaliteit leveren en
hanteren daarom een maximaal aantal personen op een sit-down
dinner. Zijn het er ietsjes meer? Dan bespreken we natuurlijk de
mogelijkheden!

BBQ 1

€23,00 pp

*vanaf 20 personen

BBQ 2

€26,50 pp

*vanaf 20 personen

BBQ 3

€32,50 pp

*vanaf 20 personen

Sit-Down Dinner

€34,50 pp

*vanaf 10 personen, max 80 personen

Dieetwensen, extra vegetarische opties of een speciaal verzoek?
We kunnen overal naar kijken en we denken graag met je mee!

BBQ 1
Vlees & Vis
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

Groenten & Salades
Veggies | Gebakken pastinaak op Japanse wijze
Healthy Quinoa | Een frisse quinoa salade met verse kruiden
Thai Green Salad | Frisse groene salade met munt, komkommer,
tomaat en haricots verts

Sides
Frites | met huisgemaakte mosterdmayonaise
Brood | Breekbrood met tzatziki en Sriracha mayonaise (pittige
mayonaise)

BBQ 2
Vlees & Vis
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
Groenten & Salades
Veggies | Gebakken pastinaak op Japanse wijze
Healthy Quinoa | Een frisse quinoa salade met verse kruiden
Thai Green Salad | Frisse groene salade met munt, komkommer,
tomaat en haricots verts
Sides
Frites | met huisgemaakte mosterdmayonaise
Brood | Breekbrood met tzatziki en Sriracha mayonaise (pittige
mayonaise)

BBQ 3
Vlees
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)
Vis
Miso Salmon Zacht gegaarde zalm met kaneel, knoflook en gember
Lemon Fish Curry Aromatische viscurry met Ketan rijst
Veggies & Salade
Geroosterde pastinaak op Japanse wijze
Healthy Quinoa Tabouleh Een frissesalade met verse kruiden
Thai Green Salad Frisse groene salade met munt, komkommer,
tomaat en haricots verts

Sides
Zoete aardappel frites met Sriracha mayonaise (pittige mayonaise)
Breekbrood met tzatziki

SIT-DOWN DINNER
Voorgerecht
Meergranen breekbrood 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!

5. HAPJES
Set I - 6 stuks - 5.50 per set
Oma Bob’s Bitterballen | Chicken Tatsuta | Vegetarische
Loempia’s | Rucola kaaskroketjes

Set II - 6 stuks - 6.50 per set
Oma Bob’s Bitterballen | Chicken Tatsuta | Vegetarische
Loempia’s | Butterfly Shrimps | Desembrood met Za’atar en
Olijfolie

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 | Versgemaakte
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 | Peking Duck Rolls | Raw ricepaper springrolls met
sesam-dip

Plankje I - 3.00 per plankje
Desembrood 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

Heb je andere verzoeken? Samen met de chef bekijken we graag de
mogelijkheden.

6. DRANKARRANGEMENTEN
Afkoop drank - Binnenlands gedistilleerd
(bier van de tap, frisdrank, huiswijnen, jenever, koffie en thee)
3 uur € 21,- p.p.
4 uur € 26,50 p.p.
5 uur € 31,- p.p.
6 uur € 33,50 p.p.
7 uur € 35,50 p.p.

Vanaf 7 uur kost elk extra uur €1,50
incl. Prosecco € 2.- p.p.p.u. extra*
incl. Sol bier € 2.- p.p.p.u. extra*
incl. duurdere wijnen € 2.- p.p.p.u. extra*
incl. Gin Tonic Bar € 4.50 p.p.p.u extra*
(3x Gin, 3x Tonic, 3x Topping)

*Minimale afname 3 uur

Afkoop drank - Buitenlands gedistilleerd
(bier van de tap, frisdrank, huiswijnen, jenever, wodka, gin, rum,
whiskey, likeuren, prosecco, koffie en thee)
3 uur € 30,- p.p.
4 uur € 38,- p.p.
5 uur € 45,- p.p.
6 uur € 51,- p.p.
7 uur € 56,- p.p.

Vanaf 7 uur kost elk extra uur €3,50

incl. duurdere wijnen € 2.- p.p.p.u. extra*
incl. Gin Tonic Bar € 4.50 p.p.p.u extra*
(3x Gin, 3x Tonic, 3x Topping)

* minimale afname 3 uur

7. WELKOMSDRANKJES
Prosecco Special

€ 6,-

Prosecco met een drupje siroop, bramen en tijm

Hugo

€ 6.-

Prosecco met vlierbloesem siroop, sparkling water,
munt en limoen

Watermeloen Mojito

€ 7.50

Rum, verse watermeloen, rietsuiker, munt en limoen

Champagne v.a.

€ 65-,

Prosecco v.a.

€ 23,50

8. DIVERSE
Feest
DJ

€ 125,- p.u.

DJ-Booth/ licht/ geluid

€ 200,-

Tent v.a.

€ 600,-

Grote TV

€ 50,-

Kinderarrangementen
Kinderen onder de 3 jaar

gratis

Kids eten mee

50% v.d. prijs

Kindermenu

€ 6,50

Chicken tatsuta, frites,komkommer, appelmoes

Kids drankafkoop

€ 9,50

Kinderentertainment

Op aanvraag/maat

9. OFFERTE AANVRAGEN
Jullie zijn langs geweest en benieuwd of de grote dag bij
WHOOSAH gevierd kan worden. Dan wil je natuurlijk zo precies
mogelijk weten wat de kosten zijn en hoe de dag eruit komt te zien.
Om een passende offerte te ontvangen kan je daarom het beste een
mailtje sturen naar : info@whoosah.nl

Wees in je mailtje zo specifiek mogelijk over jullie kijk op de dag.
Hoe ziet deze eruit, hoeveel personen nodigen jullie uit, komen jullie
alleen feest vieren of zou je de hele bruiloft in de WHOOSAH willen
laten plaatsvinden. Hoe meer details de eventplanner ontvangt, hoe
preciezer de offerte kan worden opgesteld.

Wij hopen in ieder geval deze mooie dag met julie te kunnen vieren,
waarbij jullie vooral genieten en in de schijnwerpers staan en het
team van WHOOSAH ontzorgd en erop letten dat het jullie aan niets
ontbreekt.

Liefs,

