
Gastronomie

Lunch - diner - bbq - borrel



Op het meest zuidelijk stukje strand van Den Haag, waar de  
Zandmotor en de Noordzee elkaar ontmoeten vind je BLOW Beach 
House. Een bijzondere plek, voor een bijzonder strandhuis met een  
special verhaal. De afgelegen ligging aan de Zandmotor maakt een  
unieke combinatie van sport & ontspanning mogelijk. Het personeel 
is vriendelijk, de koffie is heerlijk en de sfeer is ontspannen. 

Met trots presenteren wij deze brochure voor groepen vanaf 15  
personen. Of het nu voor een heerlijke lunch, diner, BBQ of gezellige 
borrel op het strand is, onze deuren staan wagenwijd open!

Tot snel

Voor vragen & reserveringen kunt u contact opnemen met:

BLOW Beach House
0652665531
info@blowbeachhouse.nl

een bijzonder strandhuis 



Lunchen op het strand is altijd een goed plan!

Begin de dag al wat eerder en kom lunchen met vrienden, familie, 
collega’s of ter gelegenheid van een feestje. Bij BLOW is er altijd plek 
voor een lunch in een kleine of grote groep. 

Wij verzorgen groepslunches vanaf 15 personen. 

BLOW Beach House is het best bewaarde geheim van het  
Haagsche strand en de laatste strandtent van Den Haag gelegen aan de  
Zandmotor. Geniet dus volop van de ruimte, de rust en het  
schitterende uitzicht.

Lunch



BLOW Lunch / no drinks – €13,50 per persoon

Onze lunch bestaat uit een wisselende verse soep, een frisse  
seizoenssalade en een lekker belegd broodje. Zie hieronder een 
voorbeeld van de lunch:

• Tom kha kai soep
• Geitenkaassalade met gegrilde groenten
• Bruin broodje met komkommer, tomaatjes en  

mosterdmayonnaise 

Uiteraard kunnen wij rekening houden met vegetarische of vegan 
opties.

BLOW Lunch / with drinks – €17,50 per persoon

Dezelfde lunch maar inclusief verse jus d’orange en koffie van onze 
espresso machine of thee naar keuze. 

onze lunch



Op het strand of binnen

Op ons mooie en rustige strand kan je genieten van een een heerlijk 
diner na een fijne dag in de zon. Gooi je slippers in het zand, bestel 
een vers speciaal biertje van de tap of een frisse witte wijn en laat je 
verwennen door onze koks. 

Wij verzorgen diners vanaf 15 personen met een speciaal  
tintje. Wij houden van biologisch en eerlijk eten maar ook van zoveel  
mogelijk proeven en delen met elkaar. In ons strandhuis staat een 
authentieke  steenoven. Vandaar dat wij voor groepen Italiaanse  
diners verzorgen waar de nadruk ligt op verschillende smaken, mooie 
gerechten en vooral lekker eten delen met elkaar. 

diner



diner

hoofdgerecht

Als hoofdgerecht is er voor iedereen wat wils door de ruime keuze uit onze verse  
pizza’s. Alles aan deze pizza’s is biologisch en maken we 100% zelf volgens  
Napolitaanse stijl. Heerlijk dun, krokant en luchtig en ideaal om te delen.

Onze tip: kies zoveel mogelijk verschillende pizza’s zodat je van alles kan proeven 
onder het genot van een lekker glas wijn of een fris speciaal biertje van de tap.  

Buon appetito!

Antipasti

Antipasto betekent “voor het eten” en het meervoud is antipasti. Vandaar dat we het diner beginnen met 
kleine hapjes vooraf om de eetlust op te wekken. Proef van alles wat. Heerlijk en ongedwongen voor een 
avond op het strand. De lijst van mogelijkheden is eindeloos, daarom beperken we ons tot onze favorieten:

Bruschetta, verschillende gegrilde groenten, sardientjes, Italiaanse charcuterie, vers brood met olijfolie en 
zout en fruit. Om het compleet te maken kunt u er een lekkere aperitivo bij nemen.

nagerecht

We sluiten dit diner af met onze huisgemaakte tiramisu, een van oorsprong Itali-
aans dessert. Een fluweelzacht en romig dessert van laagjes koffie en likeur gedrenkte  
lange vingers met luchtige mascarpone-creme. Wees gewaarschuwd, deze tiramisu is  
verslavend lekker en perfect in combinatie met een espresso of likeurtje. Kortom, de ideale afslui-
ter voor een Italiaans diner. 

€ 24,50 p.p.



Vlees? Vegan? No problem!

BBQ & het strand is een perfecte combinatie van heerlijke  
ontspannen en lekker eten. Voeten in het zand, een lekker drankje 
in de hand en laat je maar verwennen door onze chefs. Kom in de 
namiddag met je vrienden, familie, collega’s of ter ere van een feest 
alvast naar het strand om te genieten van ons heerlijke strandhuis en 
schitterend uitzicht. 

Al onze BBQ’s zijn een combinatie van verse salades, gegrilde  
groenten, afgebakken brood met huisgemaakte dips, vlees en  
eventueel vis. We bieden verschillende BBQ opties aan voor ieder 
wat wils. 

Mochten er in de groep speciale dieetwensen of allergieen zijn  
vermeld dit dan zodat wij er rekening mee kunnen houden. Tot snel!

BBQ



BBQ toeside voor €21,50 p.p.

• Do it yourself Burger (augurk, tomaat, sla, chipottle saus, uienringen)
• Kippendijenvlees spies 
• Marguez Worst
• Vers brood met huisgemaakte dips
• Quinoa salade met seizoensgroenten
• Gezonde seizoen fruitsalade
• Vlaamsche friet met frisse mayonaisse

BLOW backroll voor €26,50 p.p.

• Do it yourself Burger (augurk, tomaat, sla, chipottle saus, uienringen)
• Entrecote & chimmichurri
• Spareribs aziatisch, honey glazed up
• Indische Makreel
• Op thaise wijze gemarineerde kippendijenvlees
• Vers brood met huisgemaakte dips
• Quinoa salade met seizoensgroenten
• Gezonde seizoen fruitsalade
• Vlaamsche friet met frisse mayonaisse

BBQ kiteloop voor € 32,50 p.p.

• Do it yourself Burger (augurk, tomaat, sla, chipottle saus, uienringen)
• Entrecote
• Lamsrack met mint sauce 
• Op thaise wijze gemarineerde kippendijenvlees
• Gegrilde Hoefijzer zalm
• Garnalenspies
• Vers brood met huisgemaakte dips
• Quinoa salade met seizoensgroenten

onze bbq’s



Count me in!

Op het meest zuidelijk stukje strand van Den Haag, waar de  
Zandmotor en de Noordzee elkaar ontmoeten vind je BLOW Beach 
House. Een bijzondere plek, voor een bijzonder strandhuis. Bij ons 
geen gezien en gezien worden maar een ontspannen plek met een 
unieke sfeer waar iedereen zichzelf kan zijn. Kortom een ideale plek 
om voor welke reden dan ook lekker te borrelen op het strand.

Met trots bieden wij daarom ook ons mooie strandhuis aan voor  
borrels, recepties, verjaardagen, speciale evenementen of uw  
eigen georganiseerde feest. Wij zijn enorm enthousiast om welke  
aangelegenheid dan ook tot in de puntjes te verzorgen! 

Onze tip: maak de avond compleet met een heerlijke, verse en  
gezonde BBQ of Italiaans diner. Laat je verwennen door onze koks  
terwijl langzaam maar zeker de ondergaande zon in de Noordzee 
zakt…

borrel



borrel & bites
Optie 1. 
Drankarrangement (binnenlands) voor 4 uur € 22,50 p.p.

• Koffie & thee
• Alle bieren van de tap
• Huiswijnen wit/rood/rosé
• Appelsap & jus d’orange, 
• Frisdranken
• Binnenlands gedistilleerd (jenever, vieux, bessenjenever, port, sherry en  

martini)

Optie 2. 
Bier & Bitterballen voor 4 uur. € 26,00 p.p.

Hetzelfde als optie 1 maar dan met de lekkerste bitterballen van het hele strand. 

Optie 3. 
Bubbels & Bites voor 4 uur. € 32,50 p.p.

• Glas heerlijke bubbels bij ontvangst
• Drankafkoop onbeperkt pakket
• Luxe plankjes met heerlijke hapjes
• Nacho’s met guacamole, crème fraîche,  jalapeño pepers en tomaten salsa

Let op: Bieren op fles, speciale whisky’s en speciale likeuren op  
nacalculatie.

U kunt de drankjes afkopen of op basis van 

nacalculatie in rekening laten brengen (turf 

systeem). Als u kiest voor het turf systeem 

hanteren wij de prijzen voor consumpties 

zoals op onze menukaart. 

Het is ook mogelijk om voor de 

gehele groep (vanaf 30 personen) de 

borrel & eventueel wat hapjes van te voren 

af te kopen voor 4 uur (voor elk extra uur re-

kenen wij €5,- p.p. extra). Zie onze opties:


