Trouwen aan Zee

Vergaderen
aan Zee

De avondzon speelt met de zee... Wil je voor altijd met mij mee?
Dansend in het gouden zand, trouwen wij bij Zilt aan Zee aan het strand!

Trouwen aan Zee

Zilt Beach Huis is volledig gescheiden van onze reguliere gasten
met vrij uitzicht over Strand, Zee & Pier.
Voorzien van professionele beamer, microfoon,
geluidsinstallatie, Wifi , notitieblokken & Flip-over.
Meeting
√ Ontvangst met luxe Lavazza koffie & diverse thee soorten
√ 3 uur vergaderen
√ Onbeperkt tafel water & fruit water
√ Pepermunt & oma’s snoeppot
√ Zaalopstelling naar keuze
√ Uitrijkaart parkeerterrein
√ Inclusief zaalhuur vanaf 15 personen
€ 31,50
Meeting & Lunch
Meeting arrangement aangevuld met
Rijkelijk belegd boerenlandbrood:
√ Runder Carpaccio, Huisgemaakte Tonijnsalade &
Jong belegen kaas
√ Kannen met melk & verse Jus de Orange
Meeting, Lunch & Beach Borrel
Meeting & lunch arrangement aangevuld met
√ Hollands warm: Van Dobben bitterballen,
kaasstengels, loempia’s & kip nuggets
√ 1 uur Zilt aan Zee dranken assortiment

Grijze loper, witte orchideeën, feestelijke
ballonnen & lampionnen

Zilt Beach Huis
Arrangementen

√ Intieme huwelijksceremonie met uitzicht over het strand
√ Sweets Table & Bruisende bubbels
√ Huwelijksborrel
√ Live Cooking Beach BBQ of Diner
√ Lounge avond aan zee of... swingend naar middernacht toe
√ We sluiten af onder een sterrenregen

Begint het al te
kriebelen?
Krijgen jullie al een beetje een beeld? Wij wel en nodigen
jullie dan ook graag uit om een kijkje te komen nemen in
onze strandclub.

€ 48,50

Lunch • Borrels • BBQ • Trouwen • Walking diner
Vergaderen aan Zee

€ 67,50

Tijdens een persoonlijk gesprek bespreken wij graag de
talloze mogelijkheden & verzorgen wij een op maat
gesneden, vrijblijvend voorstel.
Uiteindelijk komt het allemaal bij elkaar, waar het ook mee
begon, met gevoel...

Meeting, Lunch, Beach Borrel & Live Cooking BBQ
Meeting & lunch arrangement aangevuld met
√ Hollands warm Van Dobben bitterballen,
kaasstengels, loempia’s & kipnuggets
√ Live Cooking BBQ
√ 2 uur Zilt aan Zee dranken assortiment		 € 97,50

Na de uitvaart

Bent u zich aan het oriënteren om misschien wel iets
feestelijks te gaan organiseren? Dat komt goed uit!

Na de dienst of de uitvaart is er vaak de behoefte om samen
in alle rust te praten, even bij te komen en een frisse neus
te halen. Zilt Beach Huis biedt exclusiviteit, privacy en een
directe aansluiting met Zand, Strand & Zee.

Veel van de events worden vaak in samenwerking met outdoorspecialisten georganiseerd. Ontvangst met huisgemaakte
Appeltaart, daarna diverse strand-activiteiten. Bij Zilt aan Zee
de BeachBorrel en een Live Cooking BBQ, misschien aansluitend het dak eraf met een knallend feest!
Ons hart gaat sneller kloppen van een prachtig huwelijk,
als jullie over het strand aan komen lopen. Alles is mooi
gestyled, jullie gasten staan te poppelen, de huwelijkstaart &
bubbels staan klaar. De bijzonder ambtenaar van de burgelijke stand neemt het woord…

Zilt aan Zee
Kennemerstrand 174
1976 GA IJmuiden
T 0255 519 300
E: info@ziltaanzee.nl
I: www.ziltaanzee.nl

Of een gezellige familieborrel waarbij de kids lekker het
strand op rennen en u bij kunt praten met natuurlijk diverse
Zilte hapjes.

Kijk voor meer informatie op www.ziltaanzee.nl

Wij helpen u graag met leuke en praktische ideeën.

Wij zijn in het bezit van :
Invalide toilet

TM

Wi-Fi Internet

‘T gehele Zilt aan Zee team

Kinderstoelen & wij zijn kidsproof
Like ons op

√ Wij al veel bruidsparen hebben mogen ontvangen!
√ Dat wij een officiële trouwlocatie zijn.
√ Er diverse leuke ervaringen over ons staan op The Perfect
Wedding.
√ Wij iedere keer weer met een brok in ons keel staan als
jullie dan daadwerkelijk over de heuvel aankomen.

Welkom
Buitenom onze reguliere / individuele dag gasten
verzorgen wij met veel toewijding en passie diverse events
groot & klein.

Zilt aan Zee ligt 28 km van Amsterdam & 20 km van Haarlem,
ruime parkeergelegenheid & 4 sterren Apollo Beach Hotel op
50 meter afstand.

Wist u dat?

Zee Condoleance
√ Bowltje huisgemaakte pomodorie soep
√ Gebrande noten
√ 1,5 uur Zilt aan Zee drank assortiment

€ 16,75

Zout Condoleance
√ Luxe Canapé met huisgemaakte
Tonijnsalade, Carpaccio & Gerookte zalm
√ Gebrande noten
√ 2 uur Zilt aan Zee drank assortiment

€ 20,50

Natuurlijk kunnen wij alles aanpassen naar uw wensen

Sweeties

Live Cooking BBQ

Desserts

Rijkelijk & feestelijk gevulde etagères
√ Roomsoesjes & Hollandse Aardbeien
√ Muffins & Donuts
√ Luxe assorti amandelkoekjes en handgemaakte
bonbons van banket bakkerij Beeksma
Vanaf minimaal 15 personen

Ervaar onze Live Cooking BBQ met professionele BBQ masters.
Groene salade, traditionele aardappelsalade, boerenlandbrood &
3 BBQ sausen

Bowltje
Huisgemaakte tiramisu

€

8,00

Old School Ola
Bokalen gevuld met Raket, Split & mini Magnum

€

4,00

€

Koffie Compleet
Ontvangst met een koffie of thee uit ons uitgebreide
Lavazza koffie assortiment & diverse thee soorten
√ Sweeties etagère naar keuze
€
√ Huisgemaakte appeltaart met slagroom
€
Vanaf minimaal 15 personen

4,25

6,50
7,50

Zilt Beach Grill
√ Gemarineerde Spareribs
√ Kippendijen saté
√ Huisgemaakte runder hamburger

€ 28,50

Diverse grill specials
√Z
 ilt steak
√G
 rill worstje
√Z
 alm papillotte
√G
 amba (gemarineerde Tiger Prawn)
√ Groente brochette
√ Halve maiskolf
√ Gepofte aardappel
√ Vers fruit salade

€
€
€
€
€
€
€
€

Veggie’s Only
√ Vega burger
√G
 roente Brochette
√H
 alve maiskolf
Kids t/m 12 jaar
√ Runder hamburger
√ Fruit brochette
√ Marshmallow spies
√ Frites
√ Mini’s

Lunch
Zilt aan Zee
Luxe zachte & harde bolletjes, Hollands krentenbrood
en knapperig boerenlandbrood:
√ Huisgemaakte Tonijnsalade
√ Jong belegen kaas, oude Amsterdamse kaas & Runder
rosbief, boeren achterham
√ Scrambled eggs met bacon & Italiaanse Pomodorisoep
√ Diverse zoetwaren & Vers fruit salade
√ Kannen melk & Jus d’Orange
Vanaf minimaal 25 personen
€ 24,50

7,50
5,50
5,50
7,00
4,75
3,50
3,50
3,50

€ 22,50

€ 17,50

€

Kaasplankje
met diverse kazen, kletzenbrot, druiven, dadels,
vers gebrande noten & Huisgemaakte tiramisu

€ 11,50

5,50

Dranken
U kunt een keuze maken uit de onderstaande drank
assortimenten
√ Zilt aan Zee dranken assortiment: diverse Lavazza
koffie & thee, Warsteiner tapbier, frisdranken en
huiswijnen wit, rood & rosé.
Aan te vullen met:
√ Binnenlands dranken assortiment: diverse Jenevers,
Vieux & Bitters
√ Buitenlands dranken assortiment: Rum, Vodka,
Cognac, Whisky & P.S.V.
Bovenstaande assortimenten schenken wij op nacalculatie.
Drank arrangement op maat mogelijk in overleg

Een variatie van luxe Canapés
√ Gerookte zalmfilet met dille-limoenmayo
√ Huisgemaakte Tonijnsalade
√ Onze bekende Carpaccio met o.a. huisgemaakte
pesto-mayo en Parmezaanse kaas

€

3,25

Charcuterie
Met o.a. Prosciutto, Salami, Bresaola, Fuet, knoflookpesto olijven & natuurlijk ons boerenland brood.
1 schaal per ± 20 personen
€ 52,50
Zilt Zomer Fris
Rijkelijk gevulde etagère met bleekselderij , snack
worteltjes, komkommer partjes & cherrytomaatjes
met een frisse huisgemaakte kerriedip
€ 32,50
Hollands warm
Van Dobben bitterballen, kaastengels,
loempia’s & kipnuggets
Schaal met 30 hapjes
Schaal met 60 hapjes

€ 26,00
€ 48,00

Kibbeling
Gefrituurde Kabeljauw stukjes met Ravigotte dip
Schaal met ± 50 hapjes

€ 75,00

Hollandse haring
Van onze huisleverancier “De Volendammer”
met Amsterdams zure bom en fijne uitjes
± 50 hapjes

€ 60,00

Saté van kippendijen uit het vuistje
Geserveerd op een grote schaal met
pindasaus, atjar & kroepoek

€

8,25

Pomodori soep
Italiaanse Pomodori tomatensoep

€

6,50

Bisque
Huisgemaakte kreeftensoep

€

8,50

Bowltje Hollandse garnalen
Frisse ijsbergsla & huisgemaakte cocktailsaus

€

8,50

Zilt’s Teen Fun
Gevulde etagère met snoep assorti, marshmallows,
chips & knabbelstengels.
€ 26,50

Live Cooking BBQ TIP!
€ 10,50

Ben & Jerry’s
Bokalen gevuld met assorti Ben & Jerry’s Chocolat
Fudge Brownie & Cookie Dough

Surf & Turf
√ Gegrilde Rib Eye ± 200 gram
√ ½ kreeft ± 400 gram
√ BBQ maiskolf
€ 46,50
Indien u kiest voor ½ Nieuw Zeelands Babykreeftje 		€ 42,50

Picknick lunch
Deze lunch past ons eigenlijk allemaal! Zakelijk of familiefeestje, snelle hap of lekker rustig genieten en alle tijd
nemen.
Op sierlijke etagères presenteren wij op een informele
manier rijkelijk belegde boerenland broodjes:
√ Carpaccio, Huisgemaakte Tonijnsalade, Jong belegen kaas
√ Bowltje huisgemaakte Pomodorisoep
√ Kannen melk & Jus d’Orange
Vanaf minimaal 10 personen
€ 21,50
Kids lunch t/m 12 jaar
√ Bolletje hagelslag
√ Fruitbrochette & Kip nuggets spies
√ Limonade & snoepzakje

Borrel & Bites

Kreeft
√ 1 hele kreeft ± 400 gram
√ BBQ maiskolf & gepofte aardappel met crème fraise
√ Groene salade
In de zomer diverse inschrijf avonden.
Meer info? Kijk op onze website!

Walking diner
Perfect voor een ongedwongen, compleet verzorgde &
gezellige avond
√ Ontvangst met feestelijke bubbels
√ Uw gasten zijn niet aan een zitplaats gebonden.
√ Wij serveren diverse kleine Zilt aan Zee specialiteiten
over de gehele avond heen.
Wij spreken graag alle mogelijkheden met u door.
Vanaf minimaal 20 personen

