LIGGING
Eventcentre Aquabest is gelegen aan de recreatieplas
Aquabest in Best (vlakbij Eindhoven) en is zeer
gemakkelijk te bereiken via de A50 en A2.

DEN BOSCH

LO C AT I E
Eventcentre Aquabest is dé
evenementenlocatie in Zuid-Oost
Brabant gelegen aan de plas van
Aquabest. Met een oppervlakte van
ruim 1800m2 en alle nodige faciliteiten
is Eventcentre Aquabest de geschikte
locatie voor diverse doeleinden.

E I N D H OV E N

Contactgegevens:
Eventcentre Aquabest
Ekkersweijer 7		

info@eventcentreaquabest.nl

5681 RZ Best		

0499 370 349

W E L KO M S T D R A N K J E
€2.50

KIDS DRANKJE
Ook voor de kleinste gasten verzorgen we een toastdrankje, zodat ze gezellig mee kunnen proosten.

€3.50

MOCKTAIL
Liever een non-alcoholisch welkomstdrankje? Hiervoor verzorgen we een feestelijke mocktail.
PROSECCO

					

€4.90

Prosecco is een mousserende Italiaanse wijn die op dit moment erg in trek is. Prosecco is van origine
een druivensoort maar de benaming wordt vaak gebruikt om de wijnsoort aan te duiden. De smaak is
minder scherp dan champagne, eerder zacht en verfrissend door de mooi aanwezige zuren.
Prosecco kan heel goed als aperitief geschonken worden en is een aanrader om te schenken
bij het ontvangst van gasten.
ROSÉ PROSECCO

				

€5.00

Prosecco is een mousserende Italiaanse wijn die op dit moment erg in trek is. De proseccodruif wordt
gecombineerd met een vleugje Pinot Noir, waardoor een rosé feestbubbel ontstaat. Een plezierige fris
en fruitige wijn. Uitermate geschikt voor ontvangst van gasten.
MIMOSA

€5.50

De Mimosa cocktail is de ultieme frisse cocktail met prosecco en jus d’orange, geschikt voor elk
moment!
SMOKIN’ SIGNATURE COCKTAIL

€6.00

Speciaal afgestemd op het seizoen hebben we de Smokin’ Signature Cocktail. Een lichtzoete cocktail
met kruiden die zorgen voor een smokin’ effect.
GIN TONIC PINK GIN - FRAMBOOS - MUNT
Hoe feestelijk wil je het hebben met deze Pink Gin Tonic?
Afgemaakt met frambozen en munt, voor nét dat extra beetje party!
Gasten in het gezelschap die liever een non-alcoholisch welkomstdrankje hebben? Geen probleem! Ook hier
houden we uiteraard rekening mee. In dat geval verzorgen we een soortgelijke non-alcoholische variant.

€6.50

DRANK
ARRANGEMENT

S P E C I A A L BA R R E N
Maximaal 5 uur durend.

Bij een goed georganiseerd feest horen natuurlijk ook de nodige dorstlessende versnaperingen!
Hieronder ons voorstel voor een drankarrangement naar keuze.

FRUITWATER BAR 					

€2.00

Heerlijk, verfrissend, gezond en de perfecte dorstlesser! De fruitwaters worden in grote tapkannen
gepresenteerd en verrijkt met bijpassend vers fruit. De kleuren van het vers fruit zorgen voor een
vrolijke uitstraling. Onbeperkt genieten van zelf getapte fruitwaters.

DRANKARRANGEMENT BASIC
Koffie | Thee | Tapbier | Malt bier | Radlers 0,0% / 2,0%
Witte wijn | Rode wijn | Rosé | Frisdrank | Vruchtensappen
DRANKARRANGEMENT COMPLETE
Koffie | Thee | Tapbier | Malt bier | Radlers 0,0% / 2,0%
Witte wijn | Rode wijn | Rosé | Frisdrank | Vruchtensappen
Buitenlands gedistilleerde dranken: Rum, Whiskey, Wodka,
Passoa, Malibu, Amaretto, Gin, Licor 43 | Speciale bieren:
Claro, La Trappe Isid’or / wit / blond / dubbel / tripel

BASIC
1 uur
1.5 uur
2 uur
2.5 uur
3 uur
3.5 uur
4 uur
4.5 uur
5 uur
5.5 uur
6 uur
6.5 uur
7 uur

€12.00
€15.00
€18.00
€21.00
€24.00
€26.50
€29.00
€31.50
€34.00
€36.50
€39.00
€41.50
€44.00

COMPLETE
1 uur
€17.00
1.5 uur
€20.00
2 uur
€23.00
2.5 uur
€26.00
3 uur
€29.00
3.5 uur
€31.50
4 uur
€34.00
4.5 uur
€36.50
5 uur
€39.00
5.5 uur
€41.50
6 uur
€44.00
6.5 uur
€46.50
7 uur
€49.00

LEMONADE BAR 						
Laat je verrassen door onze eigenwijze lemonadebar. Genieten van diverse smaken lemonade
zoals framboos, mango, vlierbessen, citroen of sinaasappel. Niet alleen verfrissend, maar ook
een echte eye-catcher! De lemonades worden in grote tapkannen gepresenteerd en verrijkt met
bijpassend vers fruit. Onbeperkt genieten van zelf getapte lemonades.
Tip: combineer 2 lemonades met 2 fruitwaters

€2.75

SANGRIABAR

€7.50

Altijd een feestje met deze sangriabar! We verzorgen een in stijl aangeklede bar, waar je zelf je glas
sangria kunt klaarmaken. Natuurlijk zorgen we hierbij ook voor verschillend, vers fruit.
GIN TONIC BAR 						

OPMERKINGEN
• Bij de afkoop (van zowel basic als complete) gaan we uit van de huiswijnen. Indien een andere wijn gewenst is,
zal er een supplement worden berekend.
• Red Bull valt buiten het afkoop arrangement, dit is wel mogelijk op nacalculatie.
• Tijdens je evenement schenken wij geen kraanwater en pure dranken uit.
• Het is niet mogelijk om speciale koffie, zoals cappuccino, te schenken.
• Eventcentre Aquabest hanteert voor crewleden bij afkoop €10,00 per crewlid gedurende een partij.

€2.50

Onze professionele gastheer of gastvrouw staat klaar om de meest hippe gin-tonics te bereiden.
Met keuze uit 5 uiteenlopende gin soorten voorzien wij alle gasten van een heerlijke gin tonic.
Iedere gin tonic wordt compleet gemaakt met bijpassende kruiden, vruchten en glaswerk.
COCKTAILBAR
Pak uit en verras je gasten met een heuse cocktailbar. De cocktails worden natuurlijk bereid met
passie en zorg door echte cocktailshakers. Stel zelf je cocktailkaart samen of maak een keuze uit
het ruime assortiment. Prijs op aanvraag.
* De prijzen van de speciaalbarren zijn per persoon en gebaseerd op maximaal 5 uur durend.

€9.50

A S H OT TO YO U R PA R T Y !
Met een shotje is het altijd en overal feest. Onze professionele gastheer of gastvrouw zorgt ervoor
dat de shots worden uitgeserveerd. De afname van deze shots is per doos.
JÄGERMEISTER (24 stuks)

€75.00

FLUGEL (40 stuks)

€80.00

FEIGLING (40 stuks)

€80.00

BOSWANDELING (40 stuks)

€100.00

DUTCH DYNAMITE (36 stuks)

€100.00

THE SHOTS SURPRISE KIT (mix 150 stuks)

€400.00

DE BIERSOMMELIER
Onze biersommelier is een echte bierfreak! Hij weet alles over bieren en vooral wat jij graag lust.
Er worden 5 seizoensbieren met bijpassende bites gepresenteerd voor de ultieme smaakbeleving.
Iedereen geniet zo bij de speciaalbierbar van de perfecte keuze. Ideaal voor de zakelijke bijeenkomsten, personeelsfeesten of privéfeesten. Op basis van beschikbaarheid, vanaf 50 personen.
3 uur durend

€350.00 + €6.00 p.p.

4 uur durend

€450.00 + €8.00 p.p.

V E R GA D E R A R R A N G E M E N T
Vergaderen was nog nooit zo leuk! De arrangementen zijn
per dagdeel (4 uur) te boeken, waarbij de tijden flexibel zijn.

SAMEN TEGEN
VO E D S E LV E R S P I L L I N G
Eventcentre Aquabest heeft de ambitie om voedselverspilling

		
VERGADERARRANGEMENT BASIC

€14.00

te reduceren met 50%. Samen met onze opdrachtgevers
en gasten zorgen we voor een positieve voetafdruk op deze

Gedurende de vergadering zorgen wij voor onbeperkt

wereld. Dit doen we door het aanbieden van foodconcepten

koffie en thee in kannen. Daarnaast verzorgen we flessen

op maat. Ken jij je gasten? Dan maak je het verschil.

plat en bruisend water.

De samenstelling van je gasten bepaalt welke grootte van
je foodconcept je nodig hebt. Zo maak jij de bewuste

VERGADERARRANGEMENT DELUXE
Gedurende de vergadering zorgen wij voor onbeperkt

keuze. Je herkent de variabele foodconcepten aan het
€18.50

groene voetje.

koffie en thee in kannen. Daarnaast verzorgen we flessen
plat en bruisend water. Er is vers handfruit aanwezig en

FOODCONCEPT S:

LICHTE TOT NORMALE ETERS

tijdens de lunch serveren we koffie, thee, jus d’orange en

FOODCONCEPT M:

NORMALE TOT GOEDE ETERS

melk.

FOODCONCEPT L:

BOVENGEMIDDELD GOEDE ETERS

BORREL
Nog even naborrelen? Speciaal hiervoor hebben we een
arrangement samengesteld van 1 uur basic drankarrangement afkoop en 2 bourgondische bitterballen per persoon.
* Voor een vergadering worden de kosten van
gastheer/-vrouw à €39.00 per uur voor de duur van de
vergadering, 1,5 uur voorbereidingstijd en 1 uur afbouwtijd
doorberekend.

€17.50

LU N C H BA S I C S

LU N C H U I T B R E I D I N G E N

Lunchen met kwaliteit! Ambachtelijk bereid

Diverse lekkere uitbreidingen om de lunch naar wens en compleet te maken! Let op; een lunch

en heerlijk belegd met dagverse ingrediënten.

uitbreiding is te bestellen vanaf 10 personen en alleen in combinatie met de Lunch Basics.

We gaan hierbij uit van 2,5 item per persoon.
Desembol

€14.50

• Healthy; Affineurskaas, tomaat,
komkommer, paprikaspread en mesclun
• Makreelsalade, zoetzure komkommer,

Rustico bruin
• Gerookte kip, licht pittige ananassalsa
en rucola
• Eiersalade, sjalot en mesclun

We breiden de lunch uit met halfvolle melk
en jus d‘orange.

Shots: Appel – gember – citroen

Keuzes: Tot 40 personen – 1 keuze

Kurkuma – wortel – ananas

Tot 80 personen – 2 keuzes

Kokos – aardbei – banaan

Vanaf 80 personen – 3 keuzes

€2.30

HOT (1 KEUZE)					

cranberry en rucola

UITBREIDING DRANKEN

VITAMIN POWER SHOT

€18.80

• Luchtige muffins van boerenomelet met verse groenten

€2.50

• Vegan groentecurry uit de pan met paprika, kikkererwten, spinazie en verse koriander

€3.75

• Assorti warme broodjes: worsten-, saucijzen- en kaasbroodjes met dips

€4.00

• Brioche bun pulled chicken met zoetzure kool en kerriecrème

€7.00

ZUIVELS (1 KEUZE)				

€4.25

• Griekse yoghurt met banaan, karamel en walnoot
• Magere yoghurt met honing, vers fruit en cruesli
SOEP (1 KEUZE)					

€4.50

• Thaise gele currysoep met kokos en chili olie
• Heldere noodlesoep met bosui, gember en limoen
• Boerengroentesoep met rundvlees
• Pommodori tomatensoep met basilicum
SALAD BOWLS (1 KEUZE)
• Bowl met komkommer, couscous, gegrilde paprika, munt, granaatappelpitjes en hummus
• Bowl met rode ui, tomaat, komkommer, olijven, feta en oregano
• Bowl met verse fruitsalade met kokosschaafsel

€4.50

ZO E T
De lekkernijen bij de koffie. Leuk gepresenteerd, heerlijk voor
bijeenkomsten en een typisch gebaar van gastvrijheid!
BANANENBROOD

€2.20

Huisgemaakt bananenbrood met cranberries
PETIT FRIANDISES (2 P.P.)

		

		
€2.90

Kleine gebakjes voor bij de koffie
BROWNIES

			

€3.10

Chocolate brownies met melkchocolade
PASTRY

€3.10

Mix van koffie- en chocoladebroodjes
APPELTAART 			
Grootmoeders 1 persoons appeltaartje met slagroom en
kaneel

Een combinatie maken? Dat kan! Je kunt twee soorten
zoetigheden combineren voor een heerlijke mix.

€5.00

BA BY B O R R E L
Maak de babyborrel compleet met de
lekkerste hapjes.
WORSTENBROODJES			

€3.50

Lekkere verse worstenbroodjes
GAZPACHO MET BASILICUM

€3.50

Spaans koud soepje van rauwe groenten
en kruiden
CUPCAKES

€4.00

Met cream en muisjes
ETAGÈRES

			

In drie gangen gepresenteerd, uiteraard in
de kleuren roze of blauw.
• Brownies met muisjes van witte
chocolade en melkchocolade
• Mini appelflapjes
• Mini beschuit met muisjes
• Lollies van aardbei met muisjes
• Slagroomsoesjes

€11.50

HAPJES
Leuke binnenkomer! Op de tafels presenteren
we heerlijke tafelgarnituren.
HEALTHY			
• Gele paprikasticks

• Noten-arsenaal

• Komkommersticks

• Radijsjes

• Wortelstengels

• Cherrytomaat

• Kaasstengels

• Groene kruiden yoghurtdip

BEACH				
• Krokante breadsticks

• Gemarineerde olijven

• Aïoli en tapenades

• Gemengde noten

• Diverse hamsoorten

• Paddenstoelen in knoflookolie

LATIN

€3.00

€3.30

€3.75

• Willy Nachochips met huisgemaakte tomatensalsa
• Pimientos Padron met grof zeezout
• Chorizo
• Gemarineerde olijven
• Gekruide babymaïs met frisse paprikamayonaise
• Notenarsenaal
BLOEMPOT PRIKKERS (APRIL T/M OKTOBER)
• Prikker met kerstomaat, buffelmozzarella en basilicum
• Prikker met gerookte kip, artisjok en olijf
• Wrapprikker met geitenkaas, honing en komkommer

€4.00

PA R T Y F O O D

PARTYFOOD SPECIAL

Verrassende hapjes, leuk gepresenteerd om fris uit de hoek komen

Assortiment Crispy Cups en Grasprikkers (1 p.p.)

op je feest! Goed te combineren met een leuke tafelgarnituur.

• Cups met roomkaas, verse tuinkruiden en sesam

€14.50

• Cups met gerookte zalm, limoencrème en kappertjes
• Prikker Caprese; tomaat, basilicum en buffelmozzarella

BITTERGARNITUUR
• Bourgondische bitterballen van rundvlees

• Mini loempia’s

• Uienringen

• Mini frikandellen

• Mini kaassoufflés

• Diverse dips

• Krokante boerderijkip

• Prikker met Parmaham, paddenstoel, zontomaat
Sunrise Beachballs (1 p.p.)
De befaamde karaktervolle gehaktballetjes met sesamzaadjes
Churros (1 p.p.)
Kleine puntzakjes churros met chocoladesaus en kaneelsuiker

2 hapjes per persoon: €3.00

Assortiment bittergarnituur met ruime keuze aan dips (2p.p.)

3 hapjes per persoon: €4.00

• Bourgondische bitterballen van rundvlees • Mini loempia’s

4 hapjes per persoon: €5.00
5 hapjes per persoon: €6.00

• Uienringen

• Mini frikandellen

• Mini kaassoufflés

• Krokante boerderijkip

Late night snack (1 p.p.) Verse frites met mayonaise
PARTYFOOD BASIC

€12.00

Grasprikkers (1 p.p.)
• Caprese van tomaat, basilicum en buffelmozzarella
• Met sambuca afgebluste gamba, boquerones en olijf
Sunrise Beachballs (1 p.p.)
De befaamde karaktervolle gehaktballetjes met sesamzaadjes
Assortiment bittergarnituur met ruime keuze aan dips (2 p.p.)
• Bourgondische bitterballen van rundvlees
• Mini kaassoufflés
• Krokante boerderijkip
• Uienringen

We gaan hierbij uit van 5 hapjes en 1 late night snack per persoon.
€18.25

PARTYFOOD DELUXE
Assortiment Blini’s en Grasprikkers (1 p.p.)
• Gerookte zalm, limoencrème en kappertjes
• Met sambuca afgebluste gamba, boquerones en olijf
Assortiment Crispy Cups (1 p.p.)
• Parmaham, paddenstoelen en zongedroogde tomaat
• Roomkaas, groene kruiden en pompoenpit
Sunrise Beachballs (1 p.p.)

De befaamde karaktervolle gehaktballetjes met sesamzaadjes
Assortiment bittergarnituur met ruime keuze aan dips (3 p.p.)

• Mini loempia’s

• Bourgondische bitterballen van rundvlees

• Mini loempia’s

• Mini frikandellen

• Uienringen

• Mini frikandellen

Late night snack (1 p.p.)

• Mini kaassoufflés

• Krokante boerderijkip

Verse frites met mayonaise

Late night snack (1 p.p.)

We gaan hierbij uit van 4 hapjes en 1 late night snack per persoon.

Mooie black bun met pulled chicken, frisse kool en kerriemayonaise
We gaan hierbij uit van 6 hapjes en 1 late night snack per persoon.

PA R T Y B I T E S
Leuke en vooral lekkere hapjes, origineel gepresenteerd.

WARM

Culinair genieten zonder zorgen dus! Je mag 6 keuzes

• Kwartelpootje met parmaham en uiencompote

maken uit de volgende mogelijkheden:

• Pulled chicken met krokante ui en frisse kool
• Bourgondisch gehaktballetje met sticky coating

KOUD
• Crispy Cups met roomkaas,

en mosterdmayonaise
• Gamba met artisjok crème

verse tuinkruiden en sesam
• Crispy Cups met Parmaham,

3 hapjes per persoon: €9.50

tomatentapenade en mozzarella

4 hapjes per persoon: €12.50

• Crispy Cups met gerookte zalm,

5 hapjes per persoon: €15.50

limoencrème en kappertjes
• Grasprikker met caprese van tomaat,
basilicum en buffelmozzarella
• Grasprikker met Parmaham, paddenstoel en
zontomaat
• Grasprikker met sambuca gebluste gamba,
boquerones en olijf
• Blini met gerookte zalm, limoencrème en kappertjes
• Blini met tartaar van ossenhaas, truffelcrème en kwartelei
• Blini met notenroomkaas met gekarameliseerde chorizo

L AT E N I G H T S N AC K S
De ultieme afsluiter; trakteer je gasten
op een heerlijke late night snack!
(tot 01.00 uur)
BAKJE FRITES 		

€2.95

SOFT TACO

Wij serveren een mooi bakje met

Soft Taco Caribbean Chicken met

versgebakken frites en mayonaise.

tomatensalsa en knoflooksaus

CHURROS				

€2.95

Wij serveren een puntzakje overheerlijke

Wij serveren verse worstenbroodjes,
uiteraard met Hela curry!

€4.50

Bakje frites met truffelcrème,

churros met chocoladesaus en suiker.
WORSTENBROODJES			

LOADED FRIES

€4.00

parmezaanschaafsel en rucola
€3.50

BROODJE PULLED CHICKEN

€7.00

Brioche bun met pulled chicken,
barbequesaus en koolsalade
DE SUNRISE BURGER			
Runderburger in een handzaam
streetfood doosje met huisgemaakte
burgersaus, knapperige sla, krokante uitjes,
augurk en tomaat.

€7.75

DIY FOODCORNERS
Wie maakt het lekkerste, spectaculairste of spraakmakendste streetfood? Je maakt het helemaal zelf
naar wens! 3 à 4 foodcorners gecombineerd zijn tevens maaltijdvullend. Een foodcorner is te bestellen
vanaf 50 personen, is enkel geschikt voor een feestavond en wordt maximaal twee uur geplaatst.
DE SATÉBAR

€7.00

Mooie spiesen saté van gegrilde malse kippendij of verse groenten.
Zoveel ideeën om saté zo lekker te maken, je beseft de mogelijkheden pas als je er aan begint!
DE FRUITKRAAM

€7.50

Vele soorten fruit, gesneden om je eigen fruitsalade samen te stellen.
Met vele leuke gezonde garnituren maar ook de Guilty Pleasures!
DE NOODLEBAR

€7.75

Noodles, warme sauzen en vele toppings. Zo maak je je eigen noodles in de varianten vlees,
vis en vegetarisch. Asianstyle genieten van streetfood, met noodles, warme sauzen en groentes.
DE HOTDOGBAR

€9.50

De streetfoodsensatie van 2022! Creëer je eigen culinaire hotdog met originele broodjes,
licht pittige hotdogs en vele sauzen, garnituren en toppings. NewYork of Boston style?
DE TACOBAR

€9.50

Gehakt of kip? Jalapeño of komkommer? Wat een keuzes!
Met deze Tacobar maak je ze sowieso helemaal naar wens.
DE BURGERBAR
Gegrilde runderburgers met schitterende burger buns! Met al deze garnituren,
sauzen en toppings zijn de meest fantastische variaties mogelijk.

€12.50

S T R E E T F O O D F E S T I VA L WA L K I N G D I N N E R

S T R E E T F O O D F E S T I VA L

Onze chefs bereiden de beste streetfoodgerechten. In een heus streetfood walking dinner van 3 uur word

Voor grote groepen is er een heus Food-Festival! De lekkerste streetfoodgerechten, zowel bij foodstands als

je meegenomen in een wereldreis op de straten. Van Hong Kong via New York naar Florence!

geserveerd tussen de gasten. Het streetfoodfestival is te verzorgen voor een gezelschap vanaf 200 personen

Het streetfoodfestival walking dinner is te verzorgen voor een gezelschap van 50 tot 200 personen.

en wordt 3 uur geplaatst, waarvan 2 uur food en 1 uur zoet.

LATIJNS-AMERIKA OP TAFEL
• Nachochips met huisgemaakte tomatensalsa
• Pimientos de Padron met grof zeezout

€37.50

FOODSTAND - BURGERS

			

Live gegrilde runderburgers met schitterende burgerbuns!
Op smaak te maken met o.a. cheddar, tomaat, augurk, slasoorten, sauzen, zuren en zoetigheden.

• Chorizo

FOODSTAND – FRITES Frites culinair, de trend van het moment:

• Gemarineerde olijven

• Frites stoofvlees met ingelegde mosterdzaadjes en tuinkers

• Gekruid babymaïs met frisse paprikamayonaise

• Frites chili chicken met krokante ui en bosui
• Frites saté met pinda, kokos en kool

HELLO HANSOI!
Lichte noodlesoep met wonton, kip en knapperige groentes
SPRING DUCK
Springrolls met knapperige groentes, eend en Oosterse sesamsaus
NY-FOODTRUCK
Steak sandwich met rosbief, gesauteerde ui, cheddar en botersla

FOODSTAND – BALI NOODLE Asianstyle LiveCooking met voor iedereen zo’n bakje zoals op tv:
• Noodles yellow curry met vis en verse groenten

• Noodles veggies

• Noodles kip teriyaki

• Diverse garnituren

BUN BAR Gua Bao broodjes geserveerd met:
• Spicy pulled chicken met een yellow curry mayonaise
• Pulled salmon met witte kool en citroengras crème
• Pulled veggies in teriyaki saus
UITGESERVEERD

JERK JAMAICA
Jerkchicken, ananas en knoflook-kervelsaus in een kleine tortilla
MEDINA MASTERS
Falafel, zachte hummus, yoghurt, look en pita

In de bellykitchens serveren we een puntzakje churros met naar wens chocoladesaus en suiker.
IJSKAR
Maak zelf je lekkerste ijsje. Bakjes en hoorntjes te vullen met
chocolade, aardbei, vanille, slagroom, krokantjes, koekjes en diverse sauzen.
200-300 personen

Foodconcept S €31.50

Foodconcept M €35.00

Foodconcept L €39.50

DOLCE

300-500 personen

Foodconcept S €29.50

Foodconcept M €33.00

Foodconcept L €37.50

Hoorntjes met ijs in de keuze uit pistache en tiramisu

>500 personen		

Foodconcept S €27.50

Foodconcept M €31.00

Foodconcept L €35.50

BUFFET

ZO M E R B U F F E T

LA DOLCE VITA			

Een mooi en supervers seizoensgebonden buffet!

Een mooi 3 gangen-buffet! Bij binnenkomst zijn op de tafels garnituren
gepresenteerd waarbij verse ingrediënten de aandacht trekken.

VOORGERECHT
• Steengebakken brood met huisgemaakte

Op tafel
• Heerlijk steenoven gebakken brood
• Olijfolie extra vergine, zeezout en pesto

tomatentapenade en kruidenboter
• Tomaten-granaatappelsalade met verse oregano
• Salade van gepofte biet met hüttenkäse en groene
kruiden

Soep
Italiaanse tomatensoep met basilicum room

• Griekse salade van komkommer, tomaat, feta, olijven,

Hoofdgerecht

• Witte koolsalade met rozijn en kummel

rode ui en oregano

• Huisgemaakte lasagne met gehakt en verse Italiaanse groenten
• Tartufo I funghi: truffelpasta met bospaddenstoelen en Parmezaan

HOOFDGERECHT

• Gamba’s Aglio met courgette en tagliatelle

• Rode mul met spinazie, gepofte cherrytomaat

• Nonna’s gehaktballetjes in een stevige tomatensaus

en wittewijnsaus

• Witvis met spinazie in witte wijnsaus

• Kippendij met sinaasappel en hazelnoot

• Al forno, rozemarijnaardappeltjes met extra vergine

• Biefstukpuntjes in milde currysaus met paprika

• Pollo met huisgemaakte pesto, pasta
penne en gepofte cherrytomaatjes
Dessert			 €4.50

• Grove gegrilde groente met extra vergine,
tijm en hazelnoot
• Rozemarijnaardappeltjes uit de oven met olijfolie
en grof zeezout

Panna cotta met rood fruit
Foodconcept S 		

€27.50

Foodconcept M 		

€32.50

Foodconcept L 		

€35.50

* Alle buffetten worden geserveerd vanaf 20 personen.

DESSERT				€4.50
Witte chocolademousse met
passievrucht en pistache crumble
Foodconcept S 			

€29.50

Foodconcept M 			

€35.00

Foodconcept L 			

€39.50

* Alle buffetten worden geserveerd vanaf 20 personen.

BUFFET

BUFFET

ITALIAANS LENTE/ZOMER

TAPAS ‘VIVA ESPANA’

Een mooi en supervers seizoensgebonden buffet!

Tapas overal. Op tafel bij binnenkomst en warme gerechten
op het buffet. Gegarandeerd een gezellige maaltijd!

Voorgerecht
•S
 teenoven gebakken brood met
olijventapenade en kruidenboter
•R
 ucolasalade met buffelmozzarella,
mandarijn, coppa di parma en balsamico
•M
 eloensalade met rivierkreeftjes
en parmaham

Etagères
• Steenoven gebakken brood
• Spreads van aïoli, groene kruidenpesto en salmorejo
• Gemarineerde olijven met feta kaas
• Gambasalade met krab en pimiento
• Serranoham en chorizo

•P
 anzanella met focaccia, tomaat
en paprika

• Aardappelsalade met aïoli
• Miniwraps met zalm en roomkaas

Hoofdgerecht

Warm buffet (wordt geserveerd na +/- 20 minuten)

• Pasta Vongole met aglio I olio

• Albondigas: Spaanse gehaktballetjes (van kip) in een

•P
 asta Gamberetti e rucola met licht
pikante tomatensaus en gamba’s

tomatensaus
• Gamba’s in knoflook

• Polenta met Parmezaan en rozemarijn

• Champignons Ajo

•P
 arelhoenrollade met sinaasappelsaus

• Kipkluifjes

en salie

• Gegrilde groene asperges met balsamico en grof zeezout

•G
 egrilde groentes uit het mediterrane gebied
Dessert			 €4.50
Panna cotta met rood fruit
Foodconcept S 		

€30.00

Foodconcept M 		

€35.00

Foodconcept L 		

€39.50

*A
 lle buffetten worden geserveerd vanaf 20 personen.

• Stoofpotje van rund met Pedro Ximenez
• Patatas Bravas met pittige saus
Dessert: Pastel de Nata met licor 43

€4.50

Foodconcept S 			

€30.50

Foodconcept M 			

€35.50

Foodconcept L 			

€40.50

* Alle buffetten worden geserveerd vanaf 20 personen.

LENTEBUFFET
Een mooi en supervers seizoensgebonden buffet!
VOORGERECHT
• Steengebakken brood met kruidenboter en
extra vergine olijfolie
• Parelcouscoussalade met krab, ricotta en paprika
• Rode quinoa met biet, bosvruchten, appel en munt
• Salade van kikkererwt met linzen, granaatappelpitjes,
kervel en sjalot
• Meloensalade met parmaham en rivierkreeftstaartjes
HOOFDGERECHT
• Rode mul met spinazie, gepofte cherrytomaat
en wittewijnsaus
• Lamsbout met groene boter op polenta
• Geschroeide kurkumakip, humus, paprika,
couscous en groenten
• Grove gegrilde groente met extra vergine,
tijm en hazelnoot
• Rozemarijnaardappeltjes uit de oven met olijfolie en
grof zeezout
DESSERT				€4.50
Citroen Madeleine-cake met meringue,
lobbige room en blauwe bessen
Foodconcept S				

€32.50

Foodconcept M			

€37.75

Foodconcept L				

€42.50

* Alle buffetten worden geserveerd vanaf 20 personen.

DINER
WALKING DINNER
Staand genieten van een 5- of 6-gangen diner.
We serveren hierbij onderstaande gerechten.
Uiteraard serveren we standaard steenoven
gebakken brood met garnituren op tafel.
Het walking dinner wordt geserveerd vanaf 30 personen en
duurt 3 uur.
Koud
• Doperwtensoep met munt en paling
• Buffelmozzarella met linzen en basilicumolie
• Vitello tonato met tonijncrème, zontomaat en kappertjes
• Buikspek met glasnoodlesalade, komkommer en sesam
Warm
• Gegrilde zalm met geblakerde prei en waterkerssaus
• Gegrilde hanging tender steak met krokante polenta, peterselieolie en gemarineerde paddenstoelen
• Krokante dorade met erwtjespuree, chablisschuim en
gepofte tomaat
• Zomerse maishoen, met artisjokcrème, groene asperges
en gevogelte jus
Dessert
• Verse fruitsalade met kokos en gebrande marshmallows
• Panna cotta met rood fruit, krokante yoghurt en macaron
5 gangen 		

€36,00 P.P.

6 gangen 		

€42,50 P.P.

DINER
UITGESERVEERD DINERMENU		
Vooraf je eigen diner samenstellen. Het restaurant op locatie!
Let op; dit diner wordt geserveerd voor een gezelschap vanaf
20 personen en duurt 2,5 uur.
Een uitgeserveerd dinermenu is niet te boeken voor The View.
Dessert
Op tafel
Molenaarsbrood met olijfolie extra vergine en roomboter

• Ananas in kokosmarinade met witte chocolademousse en
meringue
• Panna cotta van citroen met mint, aardbei en macaron

Voorgerecht
• Rundercarpaccio met truffelcrème, Parmezaan, salade en pitten

• Zomerse tiramisu met perzik, blauwe bes, aardbei en gouden
chocolade

• Carpaccio van bieten, Parmezaan, rucola en mangodressing
•S
 teak tartaar met coquille, radijs, komkommer, mosterdzaad
en vadouvan

1 keuze per gang			

€39.50*

2 keuzes per gang 			

€44.90*

• Zalmtartaar met citroencrème, kappertjes, zoete appel en groene kruiden
• Buffelmozzarella met linzen, tomberries en basilicumolie

Graag vernemen wij de keuze tot maximaal 1,5 week voorafgaand aan de partij.

Hoofdgerecht
•O
 p de huid gebakken dorade met witte wijnsaus, tomatensalsa
en groene kruiden
• Gegrilde zalm met waterkerssaus en geblakerde prei
•Z
 omerse maishoenfilet met artisjokcrème, Parmezaan,
groene asperges en gevogelte jus
•H
 anging tender steak met krokante polenta, peterselie olie en
gemarineerde paddenstoelen
• Gevulde aubergine met couscous-medina vulling, paprikacrème

* Indien je ervoor kiest de bruidstaart te serveren als dessert,
wordt er €4.60 p.p. in mindering gebracht.
* Afhankelijk van de grootte van het gezelschap dient er mogelijk
extra meubilair extern ingehuurd te worden.

SHARING DINER

SHARING DINER

Culinair genieten, zittend met je gasten en samen delen. Eventcentre Aquabest serveert

CATALONIA			

de gerechten op etagères, schalen, planken en kleine schaaltjes. Deze variant komt uit
de pure Italiaanse keuken, met respect voor de verse ingrediënten en authentieke bereidingen. De gerechten komen uit alle windstreken, geserveerd als uitgebreide proeverijen.
Een sharing diner is niet te boeken voor The View.
TOSCANE					

Tapas koud
• Steenoven gebakken brood

• Serranoham en chorizo

• Spreads van aïoli, groene kruidenpesto

• Gemarineerde ansjovis

en tomatentapenade
• Gemarineerde olijven met feta kaas

• Aardappelsalade met aïoli
• Miniwraps met zalm en roomkaas

• Gambasalade met krab en pimiento

Voorgerecht
• Steenoven gebakken brood

• Olijven

• Basilicumpesto

• Salades

• Olijfolie met extra vergine

• Artisjok

en grof zeezout

€35.00

€40.00

• Courgette

• Carpaccio

• Aubergine

• Vitello tonato

• Parmezaan

• Bruschetta’s

• Truffelhoning

• Hammen

• Gehaktballetjes

• Kazen

Tapas warm
• Albondigas: Spaanse gehaktballetjes
(van kip) in tomatensaus

• Kipkluifjes
• Stoofpotje van rund met Pedro Ximenez

• Gamba’s in knoflook

• Patatas Bravas met pittige saus

• Champignons con ajo

• Frisse witte koolsalade met rozijn

• Piementos met zeezout

en mandarijn

Dessert
• Pastel de nata met licor 43

Hoofdgerecht

• Gemarineerde meloen met rode peper

Diverse pasta’s, lasagnes en stoofgerechten vullen de tafel:

• Churros met kaneel, suiker en chocoladecrème

• Pasta Arrabiata, met licht pittige pommodorisaus, basilicum en rode ui
• Pasta Tartufo, truffelpasta met gerookte kip en rucola

* Alle sharing dinners worden geserveerd vanaf 20 personen en duren 2,5 uur.

• Stufati, stoofschotel van rundvlees, montepulciano en gestoofde groentes

* Afhankelijk van de grootte van je gezelschap dient er mogelijk extra meubilair

• Al forno, rozemarijnaardappeltjes met extra vergine en grof zeezout
• Lasagne con pancetta, met aubergines
Dessert
• Panna cotta met rood fruit
• Tiramisu met licor 43 en cantuccini
• Vers fruit met frambozenkoekje

extern ingehuurd te worden.
* Waar wij (extra) werk of ingrediënten nodig hebben om aan je verzoek
te voldoen m.b.t. catering, worden deze kosten gecompenseerd met een
vergoeding van € 6.00 per persoon.

BA R B E C U E
Stralende zon, koude dranken en de heerlijke geur van de BBQ! Onze chef bereidt de lekkerste gerechten.
Alle barbecues worden geserveerd vanaf 25 personen en zijn maximaal 2 uur durend.
BBQ - BEACH		
Salades
• Aardappelsalade met groene kruiden en knoflook
• Tomatensalade met basilicum, olijfolie en balsamico
• Groene salade met paprika, zontomaatjes, komkommer, bosui, groene kruiden en dressing
• Meloensalade met munt
• Komkommersalade met lente-ui, yoghurtdressing en citroen
• Witte koolsalade met rozijnen en walnoot
Vlees
• Hamburgers van rundvlees met rozemarijn

• Slow cooked bacon met kaneel-cajun rub

• Gemarineerde kippendijen

• Gepofte aardappel met kruidenboter

• BBQ worsten

• Aubergine steaks

• Procureur met huisgemaakte kruidenrub
Breads, spreads & dips
• Steenoven gebakken brood
• Huisgemaakte kruidenboter

Mochten er vegetarische gasten mee eten,

• Knoflook-yoghurtsaus met gehakte kervel

dan vernemen wij dit graag vooraf. Voor

• Cocktailsaus

hen hebben wij het onderstaande assorti-

• Huisgemaakte satésaus

ment:

Foodconcept S – 3 items p.p. 		

€25.00

Foodconcept M – 4 items p.p.

€27.50

Foodconcept L – 5 items p.p. 		

€30.50

Foodconcept XL – 6 items p.p.

€36.50

• Gepofte maïskolf met honing en zeezout
• Gepofte aardappels met kruidenboter
• Paddenstoelenspies
• Hamburger van de vegetarische slager
• BBQ worst van de vegetarische slager

BBQ BOURGONDISCH

B B Q D E LU X E

Salades

Salades

• Aardappelsalade met groene kruiden en knoflook

• Aardappelsalade met groene kruiden en knoflook

• Tomatensalade met basilicum, olijfolie en balsamico

• Tomatensalade met basilicum, olijfolie en balsamico

• Groene salade met paprika, zontomaatjes, komkommer, bosui, groene kruiden en dressing

• Groene salade met paprika, zontomaatjes, komkommer, bosui, groene kruiden en dressing

• Meloensalade met munt

• Meloensalade met munt

• Komkommersalade met lente-ui, yoghurtdressing en citroen

• Komkommersalade met lente-ui, yoghurtdressing en citroen

• Witte koolsalade met rozijnen en walnoot

• Witte koolsalade met rozijnen en walnoot

Vlees

Vlees & vis

• Hamburgers van rundvlees, met rozemarijn

• Hele zalmzijdes lemon pepper

• Gemarineerde kippendijen aan spies met ras el hanout kruiden

• Argentijnse entrecote aan een stuk

• Spareribs met een sweet & spicy marinade

• Shortribs

• BBQ worsten

• Hamburgers van rundvlees, met rozemarijn

• Slow cooked bacon met kaneel-cajun rub

• Varkensrack met rozemarijn-zeezout rub

• Hanging tender steak

• Kalkoenbrisket

• Gepofte aardappel met kruidenboter

• Gepofte aardappel met kruidenboter

• Aubergine steaks

• Aubergine steaks

Breads, spreads & dips

Breads, spreads & dips

• Steenoven gebakken brood

Mochten er vegetarische gasten mee eten,

• Huisgemaakte kruidenboter
• Knoflook-yoghurtsaus met gehakte kervel
• Cocktailsaus

dan vernemen wij dit graag vooraf. Voor
hen hebben wij het onderstaande assortiment:

• Huisgemaakte satésaus

• Gepofte maïskolf met honing en zeezout

Foodconcept S – 3 items p.p. 		

€27.50

Foodconcept M – 4 items p.p.

€31.50

Foodconcept L – 5 items p.p. 		

€36.00

Foodconcept XL – 6 items p.p.

€43.50

• Gepofte aardappels met kruidenboter
• Paddenstoelenspies
• Hamburger van de vegetarische slager
• BBQ worst van de vegetarische slager

• Steenoven gebakken brood

Mochten er vegetarische gasten mee eten,

• Huisgemaakte kruidenboter
• Knoflook-yoghurtsaus met gehakte kervel
• Cocktailsaus

dan vernemen wij dit graag vooraf. Voor
hen hebben wij het onderstaande assortiment:

• Huisgemaakte satésaus

• Gepofte maïskolf met honing en zeezout

Foodconcept S – 3 items p.p. 		

€38.50

Foodconcept M – 4 items p.p.

€44.00

Foodconcept L – 5 items p.p. 		

€49.50

Foodconcept XL – 6 items p.p.

€57.00

• Gepofte aardappels met kruidenboter
• Paddenstoelenspies
• Hamburger van de vegetarische slager
• BBQ worst van de vegetarische slager

WA L K I N G D I N N E R
LIVE COOKING BBQ
Staand genieten van het diner. Uiteraard serveren

€39.50

we standaard steengebakken brood met garnituren
op tafel en daarnaast onderstaande gerechten.
Het walking dinner live cooking BBQ wordt geserveerd
vanaf 30 personen en duurt 2,5 uur.
• Gegrilde watermeloen met aardappel,
rivierkreeftstaartjes en limoen crème
• Wrapje met jerk chicken, zoetzure kool
en smokey paprika crème
• Gegrilde zalmzijde met citroen, geblakerde prei
en witte wijnsaus
• Runderentrecôte van de barbecue met geplette
zoete aardappel, paddenstoelen en chimichurri
• Gemarineerde ananas met rum, bruine suiker,
kaneel en kokosijs

DESSERT
IJSMEISJE				

DESSERT
€3.50

ZOETE GLAASJES		

€4.50

Wij serveren heerlijke koude ijsjes vanuit de

		

Deze heerlijke zoete desserts zijn bijvoorbeeld als

belly-kitchens! Maak 2 keuzes uit de volgende

		

walking dinner te serveren, in buffetopstelling te

smaken:

		

presenteren of op tafel tussen de gasten.

• Strawberry-cheesecake

		

• Passievrucht-mango

		

• Yoghurt bosvruchten

		

• Framboos
• Bloedsinaasappel
• Witte chocolade
• Citroen
• Kokos

Maak 2 keuzes uit de volgende smaken:
• Bastognemousse met pure chocolade en vanille
• Chocolademousse met amaretto en krokante nootjes
• Luxe verse fruitsalade met kokos en marshmallows
• Crème brulée met licor 43 en pecan
• Panna cotta met rood fruit en frambozenkoekje
• Carrot cake met citroenmascarpone en walnoot
IJSCOKAR

€5.50

Iedereen kan de lekkerste ijsjes bestellen bij de ijscokar.
Maak 3 keuzes uit de volgende smaken om je hoorntje
of bakje te vullen:
• Strawberry-cheesecake

• Bloedsinaasappel

• Passievrucht-mango

• Witte chocolade

• Yoghurt bosvruchten

• Citroen

• Framboos

• Kokos

Om je ijsje compleet te maken zijn er natuurlijk diverse
toppings, sauzen en slagroom.
De ijscokar is niet te boeken voor The View.

KINDEREN

KIDS MENU
Het restaurant op locatie, maar dan speciaal

Speciaal voor de kids tussen 2 en 12 jaar.
DE PANNENKOEKENTAFEL*		

€12.50

voor de kids!
€9.00

Koken kan niet vroeg genoeg geleerd zijn!
Leuk voor de kleintjes, de Pannenkoekentafel! Helemaal naar wens maken

Voorgerecht
Brood en roomboter
Hoofdgerecht

Dessert

• Frietjes met snacks

Raketijsje

• Mayonaise en appelmoes

de kinderen de leukste kunstwerken van

• Spiesje van tomaatjes en komkommer

hun eigen pannenkoeken.

TA F E LT J E VO L

De verse pannenkoeken zijn naar wens te

Tijdens het feest geen kind meer hebben aan de klein-

versieren met:

tjes! Een tafel vol lekkernijen. Wat een feest!

• Honing

• Vers fruit

• Stroop

• M&M's

• Basterdsuiker

• Spekjes

€8.50
Op de snoeptafel kunnen de kinderen terecht voor:

• Nutella

• Bosvruchtenjam

• Diverse soorten chips

• Vanillevla

• Kaas

• Variatie aan snoep

DE SNOEPTAFEL*			

• Snoepkettingen

• Chocoladevla

• Spekjes
KIDS HOOFDGERECHT		

€10.00

• Dropkettingen

Dit hoofdgerecht bestaat uit knapperige
frietjes en een lekkere snack met uiter-

SNOEP, GEZOND!		

aard appelmoes en mayonaise. De kleine

Lekker, maar gezond!

gasten zullen heerlijk smullen!

Deze snoeptafel wordt gevuld met:

€14.50

• Snoepzakjes met diverse gezonde snoepgroentes
MEE-ETEN				

• Snoepbekers met vers fruit

Voor de helft van de prijs kunnen de

• Chips van groentes met dippers

kinderen tot 12 jaar gezellig met de

• Fruitlollies met pure chocoladedip

volwassenen mee-eten van de verschil-

• Knabbels van studentenhaver

lende diners, buffetten en barbecues.

*

De tafels kunnen besteld worden vanaf 10 kinderen.

FAC I L I TA I R

FOOD

LOCATIEKOSTEN JANUARI T/M MAART
The View
€350,00
Main
€ 4.235,00

LOCATIEKOSTEN APRIL T/M OKTOBER

The View
Main

zondag t/m
woensdag
€400,00
€4.235,00

donderdag t/m
zaterdag
€450,00
€4.235,00

LOCATIEKOSTEN NOVEMBER & DECEMBER

The View
Main

zondag t/m
woensdag
€375,00
€4.235,00

donderdag t/m
zaterdag
€425,00
€4.235,00

Extra kosten:
* Uitserveren taart €2.50 P.P.
* Waar wij (extra) werk of ingrediënten nodig hebben
om aan uw verzoek te voldoen m.b.t. catering,
worden deze kosten gecompenseerd met een
vergoeding van €6.00 P.P.
* Voor een barbecue geldt dat bij een gezelschap onder de 25 personen eenmalig de kosten van de kok à
€175,00 worden berekend.
* De prijzen in dit food & beverageboek zijn
geldig t/m 2022.
* Alle prijzen zijn vermeld inclusief BTW.

