
BBQ & Buffet



Op het uitgerekte  
strand van de Noordzee 
biedt Timboektoe 365 dagen 
per jaar een warm welkom  
aan alle strandliefhebbers.  
Timboektoe staat garant voor 
biologisch eten, verse koffie en 
een relaxte surfvibe.

Pal naast Timboektoe staat paviljoen Kamango  
met een eigen bar, toiletten, terras en buitenhaard. 
Kamango is 365 dagen per jaar beschikbaar voor  
privé feesten, bedrijfsevenementen, vergaderingen  
en presentaties. Om aan alle wensen te kunnen  
voldoen is het paviljoen volledig uitgerust met licht-, 
geluid-, dj- en up-to datepresentatieapparatuur.

Timboektoe draagt graag bij aan duurzame wereld. 
Daarom werken wij zoveel mogelijk met biologisch  
afbreekbare producten. Een voorbeeld hiervan zijn 
onze rietjes, servetten en schoonmaakmiddelen.  
Ook scheiden wij ons afval en maken wij geen  
gebruik van plastic bekers en petflessen. Met de 
geïsoleerde paviljoens en de zonnepanelen op het  
dak zijn wij zo klimaat neutraal mogelijk. Om die  
reden is Timboektoe sinds april 2017 Green Key  
Goud gecertificeerd en daar zijn wij trots op!
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Inhoud



ONTBIJT 

10-12
€7 p.p. 
(€7,63 incl BTW)

Kids lunch  

11-15 uur
€7 p.p. 
(€7,63 incl BTW)

DAYBREAK 
LUNCH 11-15 uur

vanaf 10 personen
€12,5 p.p. 
(€13,63 incl BTW)

TIMBOEKTOE 
LUNCH 11-15 uur

vanaf 10 personen
€17,5 p.p. 
(€19,08 incl BTW)
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Croissantje | huisgemaakte jam
Buffelyoghurt | muesli
• Koffie | thee | jus | muntwater

Pappa pomodori soep | tomaat | salie | 
selderij | olijfolie
Landbrood | huisgemaakte jam
• Jus d’orange | limonade

Pappa pomodori soep
tomaat | salie | selderij | olijfolie
Halve sandwich smashed avocado
landbrood | kikkererwtenspread | komkommer
Halve sandwich pickled egg 
landbrood | pickled egg salade
• Jus | muntwater

Pappa pomodori soep 
 tomaat | salie | selderij | olijfolie
Halve sandwich smashed avocado 
landbrood | kikkererwtenspread | komkommer |
Halve sandwich pickled egg 
landbrood | pickled egg eiersalade
Waldorfsalade
selderij | appel | rozijnen | walnoten | mayonaise | citroen
Handfruit | van het seizoen
• Jus | muntwater

Speciale  
dieetwensen of  

allergieën? Laat het  
ons weten, dan maken  
wij samen een menu  

op maat.



EASY GOING  
BBQ 13-21 uur

vanaf 20 personen
€25,5 p.p. 
(€27,8 incl BTW)
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Greek miniburger 
100% gasconne rund | feta | tzaziki | rode ui | rucola | tomaat
Merquez worstje | lam
Hele zalm van de BBQ* zalm | citroen | tijm 
Halve portobello | geitenkaas
Libanese salade
tabouleh | courgette | aubergine | paprika | tomaat |  
komkommer | munt | citroen
Orzo pasta salade | seizoensgroenten
Landbrood | aïoli

*  Bij gezelschappen kleiner dan 30 personen  
serveren wij zalmmoten ipv een hele zalm

Of je nu wilt beachvolleyballen of lekker onderuit 
gezakt op ons terras wilt zitten, wij verzorgen  
een heerlijk BBQ buffet met uitsluitend biologische 
producten. Zo hoef je dus niet te wachten op je 
favoriete item of zelf te BBQ’en en kun je genieten 
van de ondergaande zon.

Bij minder weer verzorgen wij dezelfde BBQ buffetten in een  
van onze paviljoens. Onze BBQ buffetten worden geserveerd  
voor minimaal 20 personen. Bij gezelschappen kleiner dan  
30 personen serveren wij de BBQ uit op schalen op tafel.
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Greek miniburger
100% gasconne rund | tzatziki | rode ui | rucola | tomaat
Merquez worstje | lam
Hele zalm van de BBQ*zalm | citroen | tijm |
Pulled pork
Halve portobello | geitenkaas
Libanese salade
tabouleh | courgette | aubergine | paprika | tomaat |  
komkommer | munt | citroen
Orzo pasta salade | seizoensgroenten
Salade caprese | tomaat | buffelmozzarella |  
basilicum | salsa verde
Landbrood | aïoli

*  Bij gezelschappen kleiner dan 30 personen  
serveren wij zalmmoten ipv een hele zalm

Vegan black eyed beanburger
landbol | tomatensalsa | avocado | rode ui
Tempeh sate | pinda saus | soerendeng
Gevulde paprika | vega gehakt | ratatouille | kaas

TIMBOEKTOE  
BBQ 13-21 uur

vanaf 20 personen
€32,5 p.p. 
(€35,43 incl BTW)

VEGA BBQ  
SUPPLEMENTEN
€6 p.st. 
(€6,54 incl BTW)

OVERIGE SUPPLEMENTEN
Friet | mayo | ketchup €2 (€2,18 incl BTW)
Pindasaus €0,5 (€0,55 incl BTW)

Speciale  
dieetwensen of  

allergieën? Laat het  
ons weten, dan maken  
wij samen een menu  

op maat.
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BEACH BURGER
MENU 11-21 uur

€16 p.p. 
(€17,44 incl BTW)

Speciale  
dieetwensen of  

allergieën? Laat het  
ons weten, dan maken  
wij samen een menu  

op maat.

Greek style burger
100% gasconne burger | tzatziki | feta | rode ui |  
rucola | tomaat | verse friet | mayo | ketchup |  
frisse salade van het seizoen

- of -

Vegan black eyed beanburger
landbol | tomatensalsa | avocado | rode ui |  
verse friet | mayo | ketchup | frisse salade  
van het seizoen

DESSERTS
Huisgemaakte ijstaart   €6,5 (€7,09 incl BTW)
bolletjes ijs | italiaans schuim 
Ben & Jerry’s ijscups   €2,94 (€3,2 incl BTW)
verschillende smaken
Raketje  €0,92 (€1 incl BTW)



Heerlijk dineren en feesten tegelijkertijd?  
Met ons Walking Dinner wordt het 6 gangen
diner gedurende +-2,5uur uitgeserveerd.  
Of je nu buiten zit of aan de bar een drankje
drinkt, wij brengen de gerechten naar u toe!
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WALKING  
DINNER 13-21 uur

vanaf 30 personen
€33 p.p. 
(€35,97 incl BTW)

Gang 1 
bietenhangop | geitenkaas | gerookte amandel
Gang 2
tom ka kai soep| kip | kokos
Gang 3
gebakken schelvis | panzanella | witte wijnsaus
Gang 4
parelhoen rouleux | knolselderij crème |  
gerookte spekjus
Gang 5
runder entrecôte | gebakken king boleet |  
tuinbonen | truffelroomsaus
Gang 6
abrikoos | witte chocolademousse

Speciale  
dieetwensen of  

allergieën? Laat het  
ons weten, dan maken  
wij samen een menu  

op maat.
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FEESTELIJK BEGINNEN

BIJ DE BORREL

LUXE HAPJES

DRANKARRANGEMENTEN minimaal 3uur

Glas prosecco  €3,72  (€4,5 incl BTW)
Fles prosecco  €23,14  (€28 incl BTW)
Fruitcocktail   €4  (€4,36 incl BTW)
Cocktail   €7,85  (€9,5 incl BTW)
Timboektoe’s G&T   €7,85  (€9,5 incl BTW)

Bittergarnituur warm   €3,5 (€3,82 incl BTW)
Oma Bob’s bitterbal |  
samosa | mini loempia | 
Bittergarnituur warm & koud  €6  (€6,54 incl BTW)
Oma Bob’s bitterbal | samosa |  
mini loempia | ossenworst | oude kaas

Serranoham | meloen  €2,5 (€2,73 incl BTW)
Krab | komkommer   €2,5 (€2,73 incl BTW)
Courgette | haloumi | mango  €2,5 (€2,73 incl BTW)

Optie 1 | p.p.p.u.   €6  (€6,90 incl BTW)
vaasjes Kornuit | huiswijn | 
fris | koffie | thee
Optie 2 | p.p.p.u.   €7,5  (€8,05 incl BTW)
alle bieren op tap en fles | 
huiswijn | fris | koffie | thee
Optie 3 | p.p.p.u.   €9  (€10,08 incl BTW)
volledig open bar
Optie 4 | Drank op nacalculatie | assortiment in overleg
Optie 5 | Combinatie van afkoop & nacalculatie | assortiment in overleg
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VERGADEREN

OVERIGE FACILITEITEN

ACTIVITEITEN

Een workshop, brainstormsessie of vergadering? Bij Timboektoe beschikt  
u over een geheel eigen paviljoen met up to date vergader apparatuur.  
Alle benodigdheden zijn aanwezig in paviljoen Kamango!   

Paviljoen Kamango exclusief ter uw beschikking incl: beamer | scherm | flip-over
Dagdeel | 4uur |   €250  (€302 incl BTW)
Hele dag | 10:00-17:00 |   €375  (€453,75 incl BTW)
Vroege start | per half uur  €50  (€60,5 incl BTW)

Vergaderarrangementen
Dagdeel optie 1 | kannen koffie | thee | water   €4,36  (€4 incl BTW)
Dagdeel  optie 2 | kannen koffie | thee | water | fris   €7,63  (€7 incl BTW)
Hele dag optie 1 | kannen koffie | thee | water   €6,54  (€6 incl BTW)
Hele dag optie 2 | kannen koffie | thee | water | fris   €9,81  (€9 incl BTW)

Beamer      €100 (€121 incl BTW)
scherm | HDMI | VGA | Thunderbolt
DJ-apparatuur     €200 (€242 incl BTW)
2x CDJ 2000 gelinkt | DJM 800 | 1x monitor
Fotograaf prijs op aanvraag | lottedegraaf.com

Als je dan toch zo’n uitgerekt strand voor de deur hebt liggen kun je er maar 
beter gebruik van maken! Om er een onvergetelijke dag van te maken werken  
wij al jaren nauw samen met outstandingevents.nl en sinds 2018 ook met  
strandfabriek.nl en greenwaves-watersport.nl Bij hen kunt u oa terecht  
voor teambuilding- en sportieve activiteiten zoals:
• Blokarten
• Surfen
• Beachvolleyballen
• Bamboobouwen
• Powerkiten
• Kajakken
• En nog veel meer leuks
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ALGEMENE VOORWAARDEN
•  Timboektoe werkt met seizoensproducten. Indien bepaalde  

producten niet leverbaar zijn, behoudt Timboektoe zich het recht  
om een passend alternatief aan te serveren.

•  Een geplaatste optie vervalt binnen 2 weken tenzij anders  
overeen gekomen.

•  Definitief aantal en dieetwensen dienen 1 week voor het event  
bekend te zijn bij Timboektoe. Worden er binnen een 1 week nog 
wijzigingen aangebracht dan wordt 100% van de niet afgenomen  
producten in rekening gebracht.

•  Indien een geboekt evenement wordt verplaatst dient binnen  
2 weken een nieuwe datum te zijn overeengekomen. Bij afzegging  
van een geboekt evenement factureren wij tot 1 maand vooraf 10% 
van het offertebedrag.

•  Indien een evenement binnen 1 maand wordt afgezegd factureren  
wij 50% van het offertebedrag ongeacht of er een nieuwe datum  
is overeengekomen.

•  Bij exclusief gebruik van paviljoen Kamango is eigen versiering 
toegestaan mits: geen blijvende schade aan milieu en/of paviljoen. 
Confetti is niet toegestaan.

•  Eigen muziek is toegestaan in Kamango mits het tijdens  
openingstijden niet hoorbaar is op het terras van- of in Timboektoe.

•  Bij het niet naleven van onze huisregels behoudt Timboektoe zich 
het recht om een event ter plekke te beëindigen. 100% van het of-
fertebedrag zal worden gefactureerd.

•  Op alle reserveringen zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca  
van toepassing. Informatie vindt u terug op www.khn.nl.


