
BBQ & Buffet



Timboektoe is de meest  
relaxte spot aan de  

Noordpier. Je vindt hier,  
behalve uitzicht op  
het heerlijke uitgestrekte  
strand van de Noordzee,  
biologisch eten, lekkere koffie  
en een fijne surf-vibe.

Pal naast Timboektoe staat Kamango, met een  
eigen keuken, bar, terras en toiletten. Kamango is  
het hele jaar door beschikbaar voor feesten, zakelijke 
evenementen en professionele presentaties.  
Het paviljoen is volledig uitgerust met licht,  
geluid en up-to-date presentatie apparatuur.

Als je dan toch zo’n breed strand voor de deur hebt 
liggen, kun je er maar beter gebruik van maken.  
Wij werken samen met Outstanding Events, hét  
evenementenbureau voor sportieve strandactiviteiten 
zoals blokarten, kajakken, frisbeeën. Dus, wil je een 
sportieve invulling geven aan je evenement, dan kan 
dat ook bij Timboektoe.

Je vindt Timboektoe op het Noorderstrand bij Wijk aan 
Zee. Al ruim twintig jaar een verborgen strand paradijs; 
aan de ene kant begrensd door het Noordzeekanaal en 
aan de andere kant het ruime strand en zee.
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Timboektoe is sinds april 2017  
Green Key Goud gecertificeerd! 
Green Key is hét internationale keurmerk voor duurzame  
bedrijven in de recreatie- en vrijetijdsbranche en zakelijke markt.  
Dit houdt in dat wij er alles aan doen om het milieu te sparen,  
zonder in te leveren op comfort en kwaliteit. 

Dit doen wij onder andere door de 100 zonnepanelen op het dak en  
alleen maar biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen te gebruiken
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 Buffelyoghurt met topping naar keuze: 
•  Bio havermout met gedroogde  

cranberry’s en vers fruit.  €4,75

•  Muesli met moerbeien  
en vers fruit. €4,75

•  Roerei met brood en boter.  €5,20

• Croissant  €2,65

• Croissant met jam   €2,85

• Muffin diverse smaken   €3,00

• Verse fruitcocktail  €4,00 P.S.*

• Alcoholische cocktail  €8,00 P.S.*

•  Prosecco: Ca’ Di Rajo €24,00 P.F.*

•  Rosé Brut:   €33,00 P.F.* 
Clos LentiscusONTBIJT  

VAN 10.00 TOT 12.00

Feestelijk 
beginnen

*prijzen exclusief BTW 4

Timboektoe maakt gebruik van  
biologische seizoensproducten.  
Wij hebben een selectie gemaakt  
van onze barbecues en buffetten,  
die we ook nog eens altijd kunnen  
aanpassen aan jouw wensen.
Is de groep kleiner dan 25 personen of heb  
je een beperkt budget? Bel of mail  
ons om te overleggen, dan maken  
wij een menu op maat.
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•  Melk en Jus d ’Orange.  
•   Halve speltbrood sandwich met  

Alkmaars oude kaas, appelstroop,  
rucola en zongedroogde tomaat.

•   Halve landbrood sandwich BLT;  
gerookte buikspek van het bacon,  
ijsbergsla en tomaat.

•   Pappa Pommodori; Toscaanse  
tomatensoep en salsa verde.

TIMBOEKTOE  
DAYBREAK  

VAN 10.00 TOT 15.00

€12,50 P.P.*

TIMBOEKTOE 
LUNCH  
VAN 10.00 TOT 15.00

€17,50 P.P.*

•  Melk en Jus d ’Orange.
•   Halve speltbrood sandwich met  

Alkmaars oude kaas, appelstroop,  
rucola en zongedroogde tomaat.

•  Halve landbrood sandwich BLT;  
gerookte buikspek van het  
bacon, ijsbergsla en tomaat.

•  Halve landbrood sandwich pickled egg  
met avocado en eiersalade.

•  Pappa Pommodori; Toscaanse 
tomatensoep en salsa verde.

•  Frisse salade van het seizoen.

•   Sneetjes landbrood  
met jam en chocopasta.

•   Banana pancakes met  
poedersuiker en stroop

Kids  
lunch menu  
€6,50 P.P.*
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•    Thai Beefburger van 100% Gasconnerund 
van de houtskoolgrill, biologische bol (brood 
van Menno), Lente-ui, koriander, pepers 
en burgermayonaise.

•    Merquez worst (lamsvlees).
•    Zalm gemarineerd met citroen en tijm 

in zijn geheel van de houtskoolgrill.
•    Gamba’s spies in knoflook olie 

van de houtskoolgrill.
•    Aardappelsalade met spekjes, gekookt ei, 

parmezaanse kaas, croutons en cherry tomaten 
uit de oven.

•    Salade Caprese; tomaat, buffelmozzarella, 
basilicum en salsa verde.

•    Venkelsalade met gerookte makreel, 
biet en kruidendressing.

•    Libanese Tabouleh, salade van bulgur, 
tomaat, komkommer, extra vergine olijfolie, 
citroen, munt en peterselie.

•    Landbrood met muhammara en aioli.

EASY-GOING  
BARBEQUE  

€25,50 P.P.*

BAD BOY  
BARBEQUE   

€27,50 P.P.*

•   Thai Beefburger van 100% Gasconnerund 
van de houtskoolgrill, biologische bol  
(broodvan Menno), Lente-ui, koriander,  
pepers en burgermayonaise.

•   Merquez worst (lamsvlees).
•   Picania (staartstuk van het rund) van de BBQ.
•   Kipspies piri piri.
•   Verse Frites.
•   Aardappelsalade met spekjes, gekookt ei, 

Parmezaanse kaas, croutons, cherry tomaten  
uit de oven.

•   Libanese Tabouleh; salade van bulgur, tomaat, 
komkommer, extra vergine olijfolie, citroen, 
munt en peterselie.

•   Landbrood met muhammara en aioli.
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•   Picania (staartstuk van het rund) van de BBQ.
•   Thai Beefburger van 100% Gasconnerund 

van de houtskoolgrill, biologische bol (brood 
van Menno), Lente-ui, koriander, pepers en 
burgermayonaise.

•   Merquez worst (lamsvlees).
•   Zalm gemarineerd met citroen en tijm 

in zijn geheel van de grill.
•   Gamba’s spies in knoflookolie 

van de houtskoolgrill.
•   Aardappelsalade met spekjes, gekookt ei,  

parmezaanse kaas, croutons en cherry  
tomaten uit de oven.

•   Salade Caprese; tomaat, buffelmozzarella, 
basilicum en salsa verde.

•   Venkelsalade met gerookte makreel, 
biet en kruidendressing.

•   Libanese Tabouleh, salade van bulgur, tomaat, 
komkommer, extra vergine olijfolie, citroen, 
munt en peterselie.

•   Landbrood met muhammara en aioli.

 

TIMBOEKTOE  
BARBEQUE  

€29,50 P.P.*

In plaats van de vlees & vis items bij  
de BBQ kunt u kiezen uit 3 van volgende  
vegetarische gerechtjes.

•   Portobello van de grill gevuld 
met spinazie en geitenkaas.

•   Maiskolf van de grill.
•   Groentenspies van seizoensgroenten.
•   Vegan Thai burger met komkommerpickle,  

Thai mix, misomayo en kikkererwten.
•   Gevulde puntpaprika van de grill.

Deze vegetarische items zij ook als supplement  
toe te voegen aan de BBQ €3,00 P.S.*

Vegetarische  
BBQ gerechten 
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•   Mini burgers
•   Friet met mayonaise
•   Appelmoes
•  Waldorf salade
•   Zalm van buffet

Kids  
BBQ menu  

€9,50 P.P.*
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WALKING 
DINER  

€32,50 P.P.*

•   Tom ka kai soep.
•   Ravioli van het moment.
•   Zeebaarsfilet op de huid gebakken met 

gemarineerde venkel en tomatensalade.
•   Gebakken spinazie met geitenkaas, 

citroen/tijm en honing.
•   Mini Thai Beefburger van 100% Gasconnerund 

van de houtskoolgrill, biologische mini bol 
(brood van Menno), Lente-ui, koriander, 
pepers en burgermayonaise.

•   Vers gesneden fruit van het seizoen 
met citroen sorbet.

Heerlijk dineren en feesten  
tegelijkertijd?  
Met ons Walking dinner wordt gedurende de avond  
het diner in 6 gangen uitgeserveerd. Of u nu lekker  
buiten zit of bij de bar een drankje drinkt, wij brengen  
de gerechtjes naar u toe! 
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THE  
ITALIAN  

JOB  
€16,50 P.P.*

•   Home made Lasagne zowel  
met vlees als vegetarisch.

•   Ravioli van de week.
•   2 soorten salades.
•   Landbrood met  

muhammara en aioli.

BEACH  
BURGER  
BUFFET  

€14,00 P.P.*

•   Thai Beefburger van 100% Gasconnerund  
van de houtskoolgrill of vegetarische burger.

•   Biologische bol (brood van Menno).
•   Lente-ui, koriander, pepers. 
•  Burgermayonaise en Waldorf salade.
•   Verse Frites met mayonaise.
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•    IJs en vers gesneden fruit van het seizoen  €7,50 p.p.*

•    Buffet bestaande uit  
verschillende soorten desserts   €7,00 P.P.*

•    Ben & Jerry’s ijscups (div smaken)   €3,00 P.S.*

Naar wens is uw buffet of BBQ uit  
te breiden met een heerlijk dessert:
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•   Oma Bob’s bitterballen
•   Vega loempia’s
•  Groentekroketjes 

•   Landbrood van Menno  
met aïoli en muhammara

•   Oma Bob’s bitterballen
•   Vega  loempia’s
•   Groentekroketjes    
•   Landbrood van Menno  

met aïoli en muhammara

BITTER- 
GARNITUUR   
€3,50 P.P.*

BROOD EN 
SMEERSELS   
€3,50 P.P.* BITTER- 

GARNITUUR
UITGEBREID   
€6,00 P.P.*

•   Tomatensalsa met basilicumolie 
•   Serranoham met artisjokken
•   Gerookte zalm en citroen mayonaise

BRUSCHETTA’S    
€2,00 P.S.*

•    Olijvenmix: gemengde  
groene- en Kalamata olijven

•    Gemengde nootjes
•    Tortilla chips met  

huisgemaakte dip

Knabbels   
€1,50 P.s.*
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•  Vegetarische quiche
•  Vegetarische wraps

(vanaf 10 personen)

VEGETARISCHE 
HAPJES     
€3,00 P.S.*



DRANK
ARRANGEMENTEN

1   Onbeperkt koffie, thee,  
fris (0,2L), tapbier en wijn 
€6 p.p per uur*

2   Optie 1 plus speciaal bieren en flesjes 
bier (Sol, Desperados, Grolsch) 
€7,00 p.p per uur*

 

3   Optie 2 + sterke drank 
(muv cocktails)  
€9,00 p.p per uur* 

•   Kamango exclusief tot uw beschikking voor een vergadering 
of bedrijfspresentatie inclusief koffie, thee, water en gebruik 
van beamer en scherm. 
€15,00 p.p.p. 4 uur (minimum: €250,-)*

 

•  Beamer & scherm €100,00* 

•  DJ apparatuur €200,00*

•  Fotograaf 2 uur (lottedegraaf.com) €250,00* 

Vergaderen in Kamango

Overige faciliteiten

U heeft de keuze om drankjes te bestellen op basis van nacalculatie 
of u kunt kiezen voor één van de volgende drankarrangementen:

Drank arrangementen voor minimaal 3 uur
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Verkorte  
algemene voorwaarden
•  Sommige van de bovengenoemde ingrediënten zijn niet het gehele jaar  

te verkrijgen. Timboektoe werkt zoveel mogelijk met seizoenproducten en  
behoud zich het recht om een passend alternatief te zoeken wanneer  
producten niet leverbaar of van onvoldoende kwaliteit zijn.

• Een geplaatste optie vervalt na 2 weken, tenzij anders overeen gekomen
•  Uiterlijk een week voor het event wordt het definitieve aantal personen  

doorggeven. Worden er binnen een week voor het event nog wijzigingen in  
de aantallen aangebracht, dan wordt 100% van de niet afgenomen producten  
in rekening gebracht. 

•  Indien een event wordt verplaatst ivm. onvoorziene omstandigheden dient  
binnen 14 dagen een nieuwe datum te worden overeengekomen.

•  Alle prijzen zijn exclusief BTW 
 (6%: eten en non alcoholisch, 21%: alcohol en faciliteiten).

•  De BBQ’s & buffetten zijn te bestellen vanaf 20 personen, indien het  
aantal personen uiteindelijk toch lager uitvalt zal er voor 20 personen  
worden gefactureerd.

•  Bij goed weer zal de BBQ op het terras plaatsvinden, bij minder 
weer zal de BBQ in buffetvorm binnen geserveerd worden.

•  Het is mogelijk om Kamango naar je eigen wens te versieren,  
confetti is echter niet toegestaan.

•  Bij niet naleven van onze huisregels behoud Timboektoe zich het  
recht voor om een event (ter plekke) te beëindigen. 100% van het  
offertebedrag zal worden gefactureerd.

•  Op alle reserveringen zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca  
van toepassing, voor meer informatie hierover, kijk op www.khn.nl.
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