
BBQ

Solbeach staat al sinds 1999 bekend als de BBQ specialist 
van Scheveningen. Geen gas maar op houtskool zoals het hoort.

Cook It Yourself, zelf aan de slag met kleine bbq’s op tafel. Geen 
zin om zelf te grillen? Of is jou gezelschap boven de 60 

personen? Dan gaan onze Grill Chef’s
voor jullie aan de slag.



Naast de Beachclub Planken kunnen de volgende happen geserveerd worden:

borrel/receptie
Welkomstdrankje

Om de dag goed te beginnen kunnen we jullie ontvangen met een 
welkomstdrankje of dit serveren bij een proost moment.

Alvast een heerlijke Plank om mee te beginnen. Hieronder hebben we 
verschillende soorten Planken beschreven. 

Een combinatie is ook mogelijk.

Beachclub Planken

Een glas prosecco 7,50 
Een vers fruitcocktail 5,50

Hollandse Plank 3,90 pp
Hierbij serveren wij op leuke houten snijplanken de volgende happen: 
Oude kaas |  Worst |  Hollands zuur | Bitterballen

Plank mix 3,90 pp
Hierbij serveren wij op leuke houten snijplanken de volgende happen: 
Gemarineerde olijven | Japanse kipstukjes | Bitterballen | Calamaris | 
Oude kaas

Plank Vega 3,90 pp
Hierbij serveren wij op leuke houten snijplanken de volgende happen: 
Vegabitterballen | Gemarineerde olijven | Spinazie-kaaskroketjes | 
Bruchetta tomaat | Gemengde noten

Borrelnootjes | Zoutjes 2 pp
Brood | Kruidenboter | Guacamole | Aioli 2,50 pp 
Nacho's | Guacamole 1,90 pp
Nacho's  | Cheddar | Bosui | tomaat | Guacamole 2,50 pp



BBQ’s
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

Cook it yourself

BBQ Meat 24,90 p.p.
Kipsaté | Beef Burger | Merquez | Steak | Cheddar kip worst

BBQ Fish 24,90 p.p.
Kabeljauw | Rode Poon | Dorade | Gambaspies | Mosselen 

BBQ mix 22,90 p.p.
Kipsate | Beef Burger | Kabeljauw | Gambaspies | Courgette

BBQ Vega 22,90 p.p.
Burger | Portobello | Tofuspies | Halloumi-kaas | Courgette

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.

 Kids BBQ 10
Zelf lekker kokkerellen met je eigen bbqtje op tafel. Vanzelfsprekend 
onder begeleiding van volwassenen. Hamburger rund | Kalkoen 
worstje | Frietjes | Appelmoes
( inclusief gratis kinderijsje )



De lekkerste Poussins uit Frankrijk
Deze kippetjes van ongeveer 450 gram worden eerst 2 
dagen gepekeld. Daarna met een speciale rub 
gemarineerd voordat ze perfect gegrild op de rotterserie 
worden. Je hebt ze nog nooit zo sappig en smaakvol 
geproefd!

Picanha’s , het meest smaakvolle stuk vlees van het staart 
gedeelte van de koe. Het vlees is mooi dooraderd en blijft 
tijdens het grillen lekker sappig.

Als bijgerechten serveren wij een originele Amerikaanse 
kool salade en een frisse aardappel salade.  Natuurlijk 
houden wij rekening met uitzonderingen (vegetarisch of 
alleen vis)
Onze Grill Chef gaat voor jullie lekker aan de slag.

Kip en Steak BBQ (vanaf 20 personen) 34,50 pp

 BBQ lunch 16,50
(vanaf 12.00 uur tot 17.00 uur)
Kipsaté | Hamburger rund | Kalkoen merguez | 2 gamba’s | 
Amerikaanse koolsalade

Voor bij de BBQ te bestellen
Brood | kruidenboter | guacamole | aioli 2,50  pp
Friet 2,50 pp
Haloumi kaas 4
Grill groenten 5
Marshmallows om te roosteren 6st. 3

Desserts & Taarten
Diverse Taarten 4,90
Choco fondue 4 - 6 personen incl. marsmallows & aardbeien 14,90 
Dessertbuffet | Donuts | Vers fruit | Diverse taartjes | Chocola | Panna cotta  9,50



Dranken
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.

• Met consumptiebonnen werken. Jij bepaald hoeveel bonnen de gast krijgt. Wij
rekenen 3,40 per consumptiebon. Met 1 bon kan je bier, fris, wijn voor halen.

• De drank turven (op nacalculatie) en aan het einde van de avond presenteren
wij de rekening. Pils-fris vanaf 3,00, wijnen vanaf 3,50, binnenlands vanaf 3,50 en
buitenlands vanaf 4,20.

Drankarrangementen

Onbeperkt drinken van de  Hollandse bar, bestaand uit; pils, witbier, huiswijnen, 
frisdranken en fruitsappen*
Deze optie kost per persoon:

2 uur €19,50
3 uur €23
4 uur €28
5 uur €32

*we kunnen de drankafkoop uitbreiden met flesjes Sol geserveerd in leuke teilen. 
Deze optie kost € 1,90 per uur per persoon, minimaal 2 uur.

Muziek
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

Ieder extra uur €4,-
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