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 af te huren 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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ACTIVITEITEN
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 onze naaste buren
Outstanding Events, Strandfabriek en Green Waves
Watersport.
Bij hen kunt u onder andere terecht voor
teambuilding- en sportieve activiteiten zoals:

Afspraken met
derden gaan
buiten ons om,
gelieve zelf contact
te zoeken.

• Blokarten
• Surfen
• Beachvolleyballen
• Bamboobouwen
• Powerkiten
• Kajakken
En nog veel meer leuks.

Contactgegevens:
Outstanding Events
www.outstandingevents.nl
0251 - 750 500
info@outstandingevents.nl

Strandfabriek
www.strandfabriek.nl
06 - 417 923 43
jasper@strandfabriek.nl

Green Waves Watersport
www.greenwaves-watersport.nl
0251 - 292 410 / 06 - 131 075 19
info@greenwaves-watersport.nl
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Speciale
dieetwensen of
allergieën? Laat het
ons weten, dan maken
wij samen een menu
op maat.

ONTBIJT
vanaf 10 personen

€6,50 p.p.
€5,96 ex. btw

DAYBREAK
LUNCH
vanaf 10 personen

€14,5 p.p.
€13,30 ex. btw

Croissantje met huisgemaakte jam en boter
Buffelyoghurt met muesli
• Koffie, thee, verse appelsap

Halve sandwich met gekruide beenham
geroosterde paprika en grove mosterdmayonaise
Halve sandwich met pickled egg salade
Pappa pomodori soep met salie, selderij en olijfolie
• Jus, Muntwater, Melk

SUPPLEMENT DAYBREAK LUNCH P.P.

Alleen voor de gehele groep te bestellen
Diverse soorten biologisch geteeld handfruit 				
Halve sandwich met wortel hummus, citrus ricotta en mizuna sla
Fusilli pastasalade olijfolie, basilicum, koriander, rode peper,		
mais, sherry, tomaat, zoet zure komkommer

€1,50 p.s. €1,37 ex. btw
€3 p.p. €2,75 ex. btw
€3 p.p. €2,75 ex. btw
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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.

EASY
GOING
BBQ
vanaf 20 personen

€27,9 p.p.
€25,59 ex. btw

Wijkiki burger rund, sesam bol, houtskoolmayonaise,
salade, augurk, tomaat, ui, bacon
Kippendijen gemarineerd in madras rub
Hele zalm van de BBQ gevuld met een
kruidenboeket, sinaasappel en zeezout
Gegrilde courgette parmezaan, mango en koriander

KOUDE ITEMS

Fusilli pastasalade olijfolie, basilicum, koriander,
rode peper, mais, sherry, tomaat, zoetzure komkommer
Rode koolsla appel en gele rozijnen
Stokbrood van bakkerij Van Menno met aïoli

BBQ SUPPLEMENTEN Alleen voor de gehele groep te bestellen

Pulled pork schouder met green curry saus 				
€5,50 p.p. €5,04 ex. btw
Pittige makreel in bananenblad 					
€7,50 p.p. €6,88 ex. btw
Verse Friet met mayonaise 				€3 p.p. €2,75 ex. btw

VEGETARSICHE BBQ Vervanging van de hamburger en kippendijen

Falafel burger Italiaanse bol, komkommerspread, vegan kimchimayonaise
Flespompoen van de BBQ gevuld met spinazie, geitenkaas en pijnboompitjes
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BURGERBUFFET
€17,50 p.p.
€16,05 ex. btw

Wijkiki burger rund, sesam bol,
houtskoolmayonaise, salade, augurk,
tomaat, ui, bacon, verse friet

- of Falafel burger Italiaanse bol, komkommerspread,
vegan kimchimayonaise, verse friet

DESSERT
Eton mess gemarineerd met vers fruit en room. Geserveerd in een glas
Ben & Jerry’s ijscups, diverse smaken 					

€6 p.p. €5,50 ex. btw
€3,5 p.s. €3,21 ex. btw

Speciale
dieetwensen of
allergieën? Laat het
ons weten, dan maken
wij samen een menu
op maat.
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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!

WALKING
DINNER
vanaf 30 personen

€37 p.p.
€33,94 ex. btw

Gang 1
Bietenhangop met geitenkaas, gerookte amandel
Gang 2
Tom ka kai soep met kip, kokos
Gang 3
Gebakken schelvis met panzanella, witte wijnsaus
Gang 4
Parelhoen rouleux met knolselderij crème,
gerookte spekjus
Gang 5
Runder entrecôte met gebakken king boleet,
tuinbonen, truffelroomsaus
Gang 6
Abrikoos met witte chocolademousse

Speciale
dieetwensen of
allergieën? Laat het
ons weten, dan maken
wij samen een menu
op maat.
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FEEST & BORREL
Bittergarnituur warm 		
Oma Bob’s bitterbal, groentekroketje,
mini loempia
Bittergarnituur warm & koud 		
Oma Bob’s bitterbal, groentekroketje,
mini loempia, oude kaas, gedroogde worst

€3,90 €3,75 ex. btw

Midnight puntzak friet 		

€3 €2,75 ex. btw

€7,50 €6,88 ex. btw

Luxe hapjes 		
€2,8 p.s. €2,56
Krab, komkommer 		
Courgette, haloumi, mango

ex. btw

Onbeperkt drankjes bestellen tijdens het diner of
feest, zonder je zorgen te hoeven maken over een
hoge drankrekening na afloop? Voeg één van onze
drankarrangementen toe voor een vast bedrag per
persoon en bestel naar hartenlust aan onze bar.
Optie 1 p.p.p.u.
€7 €6,08 ex. btw
vaasjes Kornuit, huiswijn,
fris, koffie, thee
Optie 2 p.p.p.u. 		
€8,20 €7,14 ex. btw
alle bieren op tap en fles,
huiswijn, fris, koffie, thee
Optie 3 p.p.p.u. 		
€10,20 €8,87 ex. btw
volledig open bar
Optie 4 drank op nacalculatie, assortiment in overleg
FEESTELIJK BEGINNEN
Glas prosecco		
€4,50 €3,71 ex. btw
Fles prosecco		
€28 €23,14 ex. btw
Fruitcocktail 		
€6,5 €5,96 ex. btw
Welkom Cocktails		 €9,5 €7,80 ex. btw
Timboektoe’s G&T 		
€9,5 €7,85 ex. btw
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VERGADEREN AAN ZEE
IN EEN INSPIRERENDE
OMGEVING
Ben je op zoek naar een unieke vergaderlocatie aan zee? Een plek
waar jullie als team in alle rust kunnen vergaderen en van alle
gemakken voorzien zijn? Waar jullie volop inspiratie kunnen
opdoen zonder afgeleid te worden? Kom dan vergaderen bij
strandpaviljoen Timboektoe!
Op een steenworp afstand van Amsterdam en Haarlem vind je het
strand van Wijk aan Zee. Aan dit prachtige strand ligt onze unieke
vergaderlocatie aan zee. Met aan de ene kant het Noordzeekanaal
en aan de andere kant de ruisende zee. Water, natuur en stilte om
je heen: deze inspirerende plek is ideaal om in alle rust nieuwe
ideeën op te doen en succesvolle beslissingen te nemen!
Bij Timboektoe beschikt u over een geheel eigen paviljoen
met up-to-date vergaderapparatuur. Alle benodigdheden zijn
aanwezig in paviljoen Kamango!
Paviljoen Kamango exclusief ter uw beschikking
incl: beamer, scherm, flip-over
Dagdeel 4uur		
€290 €239,66 ex. btw
Hele dag 10:00-17:00 		
€450 €371,90 ex. btw
Vroege start per half uur 		
€65 €53,71 ex. btw

OVERIGE FACILITEITEN
Beamer 			€100 €82,64 ex. btw
Scherm, HDMI, VGA, Thunderbolt
DJ-apparatuur 			€250 €206,61 ex. btw
2x CDJ 2000 gelinkt, DJM 800, 1x monitor
Fotograaf prijs op aanvraag: lottedegraaf.com
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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.
• 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
offertebedrag zal worden gefactureerd.
• Op alle reserveringen zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca
van toepassing. Informatie vindt u terug op www.khn.nl.
• Schade aan interieur of exterieur van Timboektoe door aanwezigen
event zijn voor rekening klant.
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