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INTRO

In 2002 zijn de deuren van deze innovatieve beachclub geopend.
Door de jaren heen heeft Bloomingdale de ideale balans gevonden tussen
lounge, diner, cocktailbar en prive-en zakelijke evenementen aan zee.

Geheel opgetrokken uit hardhout met grote stalen kozijnen kenmerkt de
beachclub zich met luxe bedden op het VIP deck, grote loungebanken op het
terras, Balinese cabana’s met wuivende witte gordijnen, grote open haarden,
moderne meetingrooms en de Beach House (een privé beachclub binnen
Bloomingdale, exclusief te reserveren voor groepen van 10 tot 250 personen).

Bloomingdale is mede door deze veelzijdigheid één van de meest gewilde en
toonaangevende strandbestemmingen in Nederland geworden.

VERGADEREN
MET ZEEZICHT

MEETINGROOMS
MAX 10 PERS.

BEACH HOUSE
by Bloomingdale

FOR MEETINGS AND EVENTS
UP TO 250 PEOPLE

PRIVATE TERRACE
PLUG & AND PLAY FACILITIES

VERGADEREN BIJ
BLOOMINGDALE IS...
Vergaderen met zeezicht in een moderne omgeving

RUIMTES
MEETING ROOMS OCEANS* EN BEACHES* EN BEACH
HOUSE.
* EXCLUSIEVE SEAVIEW VERGADERRUIMTES MET
PRIVÉ TERRAS EN ONE WAY VISION GLAS VOOR UW
PRIVACY.
ALLE RUIMTES ZIJN VOORZIEN VAN:
WIFI
LCD SCHERM (PLUG & PLAY)
ELECTRA CONSOLE
GELUIDSINSTALLATIE
WHITEBOARD
CLIMATE CONTROL
BUTLER TABLET

MEETING ROOMS

OCEANS & BEACHES

BEACH HOUSE
by Bloomingdale

DE PERFECTE LOCATIE VOOR EVENTS
Beach House by Bloomingdale is een klein intiem volwaardig ingerichte
beachclub met eigen terras binnen Bloomingdale, welke als (privé) beachclub
geheel exclusief te reserveren is voor groepen van 10 tot 250 personen.
De Beach House is geschikt voor onder andere personeelsfeesten,
vergaderingen, brainstormsessies, presentaties, bruiloften, verjaardagen of
zomaar…
De ruimte is multifunctioneel ingericht, wij verzorgen voor kleine als grote
groepen een intieme setting.

VERGADER
ARRANGEMENTEN
ZAALHUUR

MEETING ROOM*
OCEANS & BEACHES
MAX. 10 PERSONEN

Zaalhuur 1/2 dag
Zaalhuur hele dag

€125
€250

BEACH HOUSE *
by Bloomingdale

VOOR GROTERE GROEPEN

Zaalhuur 1/2 dag

€375

Zaalhuur hele dag

€750

FACILITEITEN
- WiFi
- LCD scherm (plug & play)
- Electra console
- Geluidsinstallatie
- Whiteboard
- Climate control
- Butler tablet

MEETINGROOM

O CE AN S

VERGADER
ARRANGEMENTEN
ETEN EN DRINKEN

FOOD & BEVERAGES
F&B 1/2 dag*

€32,50 p.p

- verse lekkernij
- lunch tasting
- onbeperkt koffie,
thee en tafelwater

F&B hele dag*

€47,50 p.p

- verse lekkernij
- lunch tasting
- onbeperkt koffie,
thee en tafelwater
- afternoon 'Mezzes' bij
de borrel

BEACH HOUSE
BY BLOOMINGDALE
AFTERNOON
'MEZZES'

SOME THINGS NEED TO BE
CELEBRATED

BUSINESS &
PRIVATE EVENTS
ORGANISED
FROM A T0 Z
WITH

GOOD FOOD
& NICE DRINKS

HOE GAAN WIJ TE WERK

Van een sportief dagje op het strand, verjaardagen, zakendiners tot aan
(grote) bedrijfsfeesten, Beachclub Bloomingdale is de ideale locatie!
Om tot een event te komen die u voor ogen heeft, gaan wij met u in
gesprek om de dag en/of avond door te nemen.
Heeft u liever dat wij, met onze expertise op het strand, met een eerste
opzet komen voor de invulling van uw event? Geen probleem, ook dat doen
wij graag!
Vervolgens ontvangt u een vrijblijvend eerste voorstel van ons.
Vanaf daar gaan we met u de invulling van uw event verder bespreken.
Het is ons doel om u in dit gehele traject zoveel mogelijk te ontzorgen,
zodat u zich volledig kunt richten op de inhoud van het evenement, uw
zakenpartners of gezellig meegenieten met uw team, vrienden of familie.

ONTBIJT, LUNCH,
BORREL, DINER & LATE NIGHT

Elk evenement is anders.
Met een eigen stijl en smaak.
Van eerlijke gerechten uitblinkend in hun eenvoud tot uitgebreide
walking dinners,
high end foodcourts tot Chef's Table BBQ's.
LAAT U VERASSEN DOOR ONS TEAM!

ONTBIJT & LUNCH

Ontbijtarrangement
vanaf 10 personen

* Vers gebakken meergranen zuurdesembrood
* Hartig en zoet beleg
* Croissants
* American pancakes
* Vers fruit salade
* Yoghurt met cruesli
* Scrambled eggs

Luxe luncharrangement
vanaf 10 personen

* Caesar salad met gerookte kip
* Bao bun babi ketjap
* Soep van de dag
* Taco met zalm, wakame en zoetzuur
* Tea sandwiches 3 p.p.
met verschillende soorten luxe beleg
* Vers fruit salade
* Verschillende taartjes

BLOOMINGDALE BBQ

SALADS
* Summer Salad met dungesneden chioggia biet, groenten en
een groene kruiden dressing
* Caesar salade met huisgemaakte kruiden croutons,
Parmezaanse kaas en ansjovis dressing
* Zomerse pastasalade met tomaat, mozzarella, olijven en verse
basilicum

MEAT
* Chicken 'Piri Piri'
* STOOP beefburger

FISH
* Yakitori van gamba's, ingelegd in venkelzaad, olijfolie, sojasaus
en rietsuiker
* Zalm en papilotte met prei, ui en cherrytomaten, zachtgegaard
in witte wijn

VEGGIES
* Gegrilde aubergine en courgette, grof zout & peper en olijfolie
* Maiskolf van de BBQ

SERVED WITH
* Baguette en frites
* Sriracha mayonaise, truffelmayonaise en Brander Mayonaise

MEATLOVERS BBQ

SALADS
* Zomerse pastasalade met tomaat, provençaalse kip, olijven en
verse basilicum
* Caesar salade met bacon, huisgemaakte kruiden croutons,
Parmezaanse kaas en ansjovis dressing

MEAT
* Mediteraans gemarineerde lamskotelet
* Chicken 'Piri Piri'
* Bavette à la plancha, on the spot gesneden
* STOOP beefburger

FISH
* Yakitori van gamba's, ingelegd in venkelzaad, olijfolie, sojasaus en
rietsuiker
* Zalm en papilotte met prei, ui en cherrytomaten, zachtgegaard
in witte wijn
* Traditioneel Spaanse paella met zeevruchten

SERVED WITH
* Baguette en frites
* Sriracha mayonaise, truffelmayonaise en Brander Mayonaise

MEAT &FISH MARKET

SALADS
* Zomerse pastasalade met tomaat, provençaalse kip, olijven en
verse basilicum
* Caesar salade met huisgemaakte kruiden croutons,
Parmezaanse kaas en ansjovis dressing
* Summer Salad met dungesneden chioggia biet, groenten en
een groene kruiden dressing

MEAT
* Bavette à la plancha, on the spot gesneden
* STOOP beefburger
* Teriyaki chicken skewer
* Mediteraans gemarineerde Iberico kotelet

FISH
* Yakitori van gamba's, ingelegd in venkelzaad, olijfolie, sojasaus
en rietsuiker
* Zalm en papilotte met prei, ui en cherrytomaten, zachtgegaard
in witte wijn
* Traditioneel Spaanse paella met zeevruchten
* Vis van de dag

SERVED WITH
* Baguette en frites
* Sriracha mayonaise, truffelmayonaise en Brander Mayonaise

BITES

BORRELEN MET 'STRANDVOER'
Fijne selectie van warme en koude bites
geserveerd op grote hout plateaus

LATE NIGHT SNACK
*Puntzak frites met Brander mayonaise
*Mini pita shoarma met knoflooksaus

Of misschien iets anders...? DAT KAN!

DRINKS
O.b.v. uitkoop

O.b.v. nacalculatie

U betaald een vast bedrag
ongeacht de daadwerkelijke
genuttigde dranken.

U betaalt de werkelijk
genuttigde dranken.

Assortiment dranken in
overleg.

Assortiment dranken in
overleg.

UPGRADE YOUR DRINKS
SPECIAAL BIER & SPECIAAL WIJN

COCKTAILS

BIER
* Sol
* Desperados
* Witbier
* Radler
* IPA's

Cocktailbar, flairtending in
overleg in te vullen.

WIJN
* La Huppe, Sauvignon Blanc (wit)
* Valdelagunde, Verdejo (wit)
* Castel Pietra, Pinot Grigio (wit)
* Domaine Piron, Beaujolais Villages
(rood)
* Ultimate Provence, Provence (rosé)

