Maak van je bezoek aan het strand een echte belevenis
bij Solbeach. Kom lekker loungen op het terras. Zelf een visje
roosteren op je houtskoolbarbecue of genieten
van de kunsten van onze chef-kok.

Eten, drinken, feestvieren, luieren of juist actief bezig zijn - het
kan allemaal bij Solbeach. In een ongedwongen sfeer. Met vers
bereide gerechten. En met misschien wel de aardigste
bediening van Scheveningen.

Welkomstdrankje
Om de dag goed te beginnen kunnen we jullie ontvangen met een
welkomstdrankje of dit serveren bij een proost moment.
Een glas prosecco 7,90
Een vers fruitcocktail 5,90

Beachclub Planken
verschillende soorten Planken beschreven.
Een combinatie is ook mogelijk.

Plank mix 3,90 pp

Plank Vega 3,90 pp

Naast de Beachclub Planken kunnen de volgende happen geserveerd worden:

Ontbijt & Lunch
Ontbijten of lunchen aan zee? Mooier kan je dag niet beginnen!
Bij restaurant Solbeach, de leukste strandtent in Scheveningen, ben je al
vanaf 08.00 uur van harte welkom.

Basic Brunch-Lunch 13,90

Luxe Brunch-Lunch 23,50

Uitbreiding met wijnen en pils 4,50
BBQ Lunch 16,50

gangen suprise menu, voorgerecht & hoofdgerecht 29,50 pp
gangen suprise menu, voorgerecht & hoofdgerecht & nagerecht 34,50 pp

Gezellig met vrienden, collega ’s of familie genieten op het strand van
Scheveningen met een heerlijke high wine of een High Beer.

High tea 24,50
jam. Daarbij serveren wij gedurende 2 uur alletheesoorten.
Uitbreiding met wijnen onbeperkt p.p.p.u.: € 6,00

High Beer €24,50
geselecteerde bieren.
1e ronde: Sol + Nachos met guacamole
2e ronde: Affligem blond + kaas & worst
3e ronde: Brand IPA + bitterballen
4e ronde: Affligem triple + Japanse Kipstukjes
High Wine €24,50
geselecteerde wijnen.

Cook it yourself
Ben je gek op barbecueën maar wil je wel eens een andere
omgeving dan je achtertuin of dakterras? Kom dan naar
strandtent Solbeach in Scheveningen. Met het strand en
de Noordzee als decor ga je lekker zelf aan de slag op de
houtskoolbarbecue. De signature dish van Solbeach! Aan
lange tafels of bij de loungebanken zelf lekker kokkerellen.
De BBQ's worden geserveerd met diverse sauzen | maiskolf | Pastasalade | Koolsalade

25,90 p.p.
25,90 p.p.

23,90 p.p.

Met een grillchef
Ben je juist met heel veel gasten en wil je graag dat onze Grill Chefs alles voor je regelen?
Ook dat is geen probleem natuurlijk. Onze Grill Chefs gaan op grote bbq’s aan de slag!
Minder dan 60 personen komt er een meerprijs van 79,50.

Haloumi kaas 4,50
Grill groenten 4,50
Marshmallows om te roosteren 6st. 3,75

10.90
Appelmoes

Kip en Steak BBQ (vanaf 20 personen) 34,50 pp
De lekkerste Poussins uit Frankrijk
Deze kippetjes van ongeveer 450 gram worden eerst 2
dagen gepekeld. Daarna met een speciale rub
worden. Je hebt ze nog nooit zo sappig en smaakvol
geproefd!

tijdens het grillen lekker sappig.
kool salade en een frisse aardappel salade. Natuurlijk
alleen vis)
Onze Grill Chef gaat voor jullie lekker aan de slag.

Diverse Taarten 5,50

Wat betreft de dranken zijn er meerder mogelijkheden:
Het opgeven van een maximaal bedrag dat je aan drank wil uitgeven.
Wij informeren op tijd wanneer het genoemde budget inzicht komt.
De drank turven (op nacalculatie) en aan het einde van de avond presenteren

Drankarrangementen
frisdranken en fruitsappen*
Deze optie kost per persoon:
2 uur
3 uur
4 uur
5 uur

€19,50
€24,50
€29,50
€33,50

Na 5 uur ieder extra uur €4,Deze optie kost € 1,90 per uur per persoon, minimaal 2 uur.

Solbeach is op het muzikale vlak een trendsetter. Zowel overdag als in de avond
besteden wij veel aandacht aan de muziek. Tijdens de borrel of de BBQ kan je
lekker weg zwijmelen bij heerlijke klanken.
DJ voor 3 uur lang €390
Daarna elk half uur €50

