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OP EEN
BIJZONDERE
PLEK!
Op het meest zuidelijk stukje strand van
Den Haag, waar de Zandmotor en de
Noordzee elkaar ontmoeten vind je BLOW
Beach House, Kiteschool en
Evenementenbureau.
Een bijzondere plek, voor een bijzonder
strandhuis. De ligging aan de Zandmotor
maakt een unieke combinatie van sport &
ontspanning mogelijk met een fantastisch
uitzicht.
Met trots presenteren wij deze brochure
voor groepen vanaf 15 personen. Je kunt
bij ons terecht voor de leukste activiteiten,
borrels, feesten en jouw ideale dag.
Dromen zijn geen bedrog, wij zorgen dat
ze uitkomen.
Neem contact met ons op:
events@blow.surf
+31 6 43538768
Strandafslag 1, Kijkduin

IETS TE VIEREN?
Events op het strand
Ben jij op zoek naar een schitterende locatie met échte horeca
tijgers die van jouw dag een onvergetelijke herinnering maken?
Wij hebben jarenlange ervaring in het verzorgen van de meeste
uiteenlopende evenementen; van high-end bruiloften,
bedrijfsfeesten voor 300 personen, 8 gangen bbq diners tot
aan intieme verjaardagen, jubilea en borrels.
Alle events vinden plaats bij onze eigen BLOW Beach House of
hoe wij het noemen “het best bewaarde geheim van het
Haagsche strand.”
Op het moment dat je bij ons aankomt zorgt ons team ervoor
dat je écht even weg bent uit de dagelijkse sleur en volledig kan
genieten van jullie welverdiende dag op het strand.
Of het nu een tropische zomerdag is of een bewolkte dag met
wind en veel kitesurfers; wij zorgen ervoor dat alle plannen tot
in de puntjes zijn uitgewerkt onafhankelijk van het weer.

WATER & STRAND
ACTIVITEITEN
Hebben jullie eigenlijk helemaal geen zin om alleen maar op het
strand te hangen en wil je wat meer actie?
BLOW organiseert voor jullie spannende en actieve
(groeps)activiteiten. Juist door een activiteit zoals Expeditie
Robinson, waarin je zelf vuur maakt, een katapult bouwt en met
je team moet overleven, zorgt voor een onvergetelijke dag.
Wie claimt de eeuwige roem? En wie moet als verliezer het
water in of de rondjes betalen... :)
Wij zorgen dat de activiteiten helemaal passen bij jullie wensen.

Activeiten Overzicht:
☼ Zeskamp
☼ Archery Tag
☼ Pubquiz

☼ Powerkiten
☼ Expeditie Robinson
☼ SUP

☼ Cocktail workshop
☼ Golfsurfen

☼ Volleyball
☼ Pijl en boogschieten

EVENTS OP HET STRAND
Voor een onvergetelijke dag!

Met onze school hebben we hier

Great event hosted by
BLOW for our au pairs and host
families. Nice contact with
Sophie, it was all under control!

Leuke plek voor een bedrijfsevenement!
Eigen terras met bar en barbecue maakte dat we niet
eens door hadden dat er ook andere mensen waren. Veel
positieve feedback gehad van collega's over het eten en de
expeditie. Als je verwacht met grote eters te komen dit wel
even van te voren aangeven, dan wordt daar rekening mee
gehouden. Complimenten aan Roos en haar collega's voor
de organisatie!

het personeelsfeest gehad. Roos van
Blow dacht ontzettend mee in het programma.
Toen wij wat vertraagd waren met de bus
kwamen zij met oplossingen. Een zeer grote
tip is de cocktailworkshop en de pizza
workshop. De sfeer zat er meteen goed in.

We hebben zondag 17 juli mijn 60e
verjaardag gevierd bij Blow. Het was
geweldig, in 1 woord. Het eten was heerlijk, de
bediening heel lief en gezellig en goed. We waren
met ca. 30 personen en ondanks de drukte met het
prachtige weer was het allemaal fantastisch
geregeld. Aanrader. Dikke tien!

Prachtige locatie aan het strand, deze
eerste/laatste strandtent in Kijkduin. zelfs midden in
de zomer alle ruimte voor je zelf.
We hebben mijn vrouw hier verrast voor haar
verjaardag. Met flexibele en prettige host, lekkere
hapjes en vriendelijke en enthousiaste staf. We
komen graag terug!

LET'S BRUNCH!
Wij werken samen met lokale leveranciers en specialisten
om zo de lekkerste producten bij ons op het strand te
krijgen. Zoveel mogelijk biologisch, en altijd op zoek naar
mooiere producten om jullie te laten proeven!

BLOW Brunch | €15,50 pp
Een heerlijk gevarieerde brunch voor de beste start van de
dag.
Yoghurt en granola
Croissants en luxe broodjes
Een diversiteit aan vleeswaren en kaas
Ei en avocado
Vers fruit
Koffie of thee naar keuze
Beginnen met een Mimosa? +€6,50 p/p

BLOW's Good Vibes Lunch | €14,50 pp
Onze lunch bestaat uit een wisselende verse soep, een
frisse seizoenssalade en een lekker belegd broodje.
Uiteraard kunnen wij rekening houden met vegetarische of
vegan opties.
Heerlijke versgeperste jus d'orange erbij? +€4,50 p/p
Geschikt tot 20 personen.

BLOW LUNCH
BLOW's Groepslunch | €19,50,- pp
Twee heerlijke soepen, waarvan één veganistisch, verschillende
belegde broodjes, een seizoenssalade en een healthy juice.
Geschikt vanaf 20 personen.

Lunch Deluxe | Vanaf €37,50 pp
Ben je op zoek naar een lunch waar nog lang over
nagepraat wordt? Een intieme, ongedwongen sfeer met
heerlijke gerechten. Lekker met elkaar tafelen, daar is
waar dit menu voor is opgesteld!

Voorgerecht
Huis gerookte dunsgesneden entrecote met babyspinazie
Vegetarische soep

Hoofgerecht
Flatbread met zachtgegaarde zalm, courgette en avocado
Thaise Kip met olijven, knoflook en pesto-saus
Frisse salde met groene asperges en citrusvruchten

Sweet Table
Een mix van brownie, panna cotta van limoncello en vers fruit

TOAST &
WELKOMSTCOCKTAIL
Iets te vieren? We starten jouw feest met een
heerlijk proostmoment.
☼ Sangria €5,☼ Cava €5,50
☼ Champagne €6,50
☼ Cocktails vanaf €9,☼ Mocktails vanaf €7,50
☼ Mimosa €6,50
☼ Gin-Tonic vanaf €9,50

Cocktailbar op het strand
Ben jij gek van cocktails? Daar hebben wij de perfecte oplossing voor!
Wij werken samen met onze Haagsche partner; The Lemon Spirit.
Zij verzorgen de lekkerste cocktails, mét limoncello, op jouw privé of
bedrijfsfeest!
Denk hierbij aan Limoncello Spritz, Pornstar Martini en Limoncello Sour.
Klinkt heerijk toch? Uiteraard denken we ook aan de BOB's en behoren
virgin cocktails tot de mogelijkheden.
Benieuwd naar de prijzen en mogelijkheden? Neem contact met ons op!
events@blow.surf | +31 6 43538768

DRANKARRANGEMENT
Zin in een gezellige borrel met de voeten in
het zand? Onze drankpakketten zijn
beschikbaar vanaf 30 personen voor minimaal
3 uur.

Pakket 1 | €8,50 pp per uur
Hertog Jan van de tap, huiswijnen wit/rose/rood, frisdranken en binnenlands
gedistilleerd.

Pakket 2 | €11,- pp per uur
Hertog Jan van de tap, huiswijnen wit/rose/rood, frisdranken en binnenlands
gedistilleerd. Extra: Weihenstephaner, Levensgenieter (Kompaan) en
Buitenlands gedistilleerd zoals Wodka, Bacardi en Gin.

Pakket 3 | €14,50 pp per uur
Hertog Jan van de tap, huiswijnen wit/rose/rood, frisdranken en binnenlands
gedistilleerd. Extra: Weihenstephaner, Levensgenieter (Kompaan) en
Buitenlands gedistilleerd zoals Wodka, Bacardi en Gin.

HAPJES
Wil je tijdens je borrel of feest genieten van allerlei lekkere
hapjes? We kunnen het zo uitgebreid maken als je wenst!
Hieronder hebben we een aantal heerlijke suggesties:

Luxe Italiaanse Borrelplanken | €30,Een diversiteit aan Italiaanse anti pasti, vers vanuit de pizzashack.
Waaronder Pecorino & Rozemarijn Flatbread, geserveerd met een aoili dip,
olijven, salami, dun gesneden Prosciutto, Italiaanse kaas en balsamico uitjes.
Geschikt voor vier personen.

Walking Italy
Een diversiteit aan Italiaanse vegetarische snacks gemaakt van Risotto.
Mozarella & Tomaat
Truffel & Bospaddestoel
Spinazie & Gorgonzola
2 hapjes pp = € 3,20
3 hapjes pp = €4,75

Shared Pizza | Vanaf €12,50
Een mix van verschillende pizza's to share! Margherita, Salame, Funghi,
Zucchini, Napoli, Tonijn, Verdure en Procchiuto e Funghi.

HAPJES
Wil je tijdens je borrel of feest genieten van allerlei lekkere
hapjes? We kunnen het zo uitgebreid maken als je wenst!
Hieronder een aantal suggesties:

Burrata | €13,50
Heerlijk romig met gegrilde courgette, gepofte tomaatjes en
huisgemaakte pesto. Delizioso!

Pecorino Rozemarijn Flatbread | €9,50
Vers uit onze houtgestookte pizza oven.
Heerlijk met pecorino, rozemarijn, knoflook en
citroen aioli.

Bits & Bites | €8,50
Een diversiteit van verschillende hapjes: brood met dips, crudite met hummus,
olijven en borrelhapjes.

Midnight Snacks
Diverse gefrituurde hapjes: bitterballen, chicken bites, tempura shrimps en
oesterzwam bitterballen.
2 stuks p.p. = €3,3 stuks p.p. = €4,4 stuks p.p. = €4,50

Op zoek naar luxere hapjes? Laat het ons weten en we
maken een passend aanbod!

BBQ OP HET STRAND
Een BBQ met uitzicht op de Zandmotor en de zee. Een
heerlijke plek om samen te komen met familie,
vrienden of kennissen! We bieden diverse BBQ
arrangementen aan, voor ieder wat wils!

BBQ Toeside | €30,50 PP
Vlees
Hamburger
Pittige spareribs

Vega(n)
Vegan kip piri piri spies
Kokos mais

Vis
Zalm met huid

Salade en Extra’s
Rode bietensalade
Brood met hummus en aioli
Pastasalade met gegrilde groenten
Aardappel wedges met tijm & knoflook

BBQ OP HET STRAND
Boogie's BBQ | €33,50 PP
Vlees
Hamburger
Varkenshaas saté
Pittige spareribs

Vega(n)
Vegan Kip piri piri spies
Mixed grill van paddenstoelen
Gepofte zoete aardappel

Vis
Zalm met huid
Gambaspies

Salade en Extra's
Rode bietensalade
Brood met hummus en aioli
Pastasalade met gegrilde groenten
Aardappel wedges met tijm & knoflook

BBQ OP HET STRAND
BLOW Backroll BBQ | €35,50 PP
Vis
Zalm in sinaasappel gepekeld
Wilde Hollandse snoekbaars

Vlees
Hamburgerbuns met gruyere kaas
Joviander entrecote
Kip piri piri

Vega(n)
Mixed grill van paddenstoelen
Gevulde puntpaprika met geitenkaas
Maiskolven met kokos crème
Gepofte zoete aardappel
Vegan Burger
Extra groentes

Salade en Extra’s
Rode bietensalade
Brood met hummus en aioli
Pastasalade met gegrilde groenten
Aardappel wedges met tijm & knoflook
*Een halal of vegetarisch arrangement is beschikbaar op
aanvraag.

OPEN FIRE WALKING
DINNER
OH YES! Een nieuw concept bij BLOW. Dit is een heerlijk menu
om samen met je familie, vrienden of collega's te delen onder
het genot van een drankje. Of het nu staand, zitten of bij het
kampvuur is, dit menu is gegarandeerd succes!
Licht pikante roseval salade met prei
Pasta salade met gegrilde groente en truffel olie
Gepofte pomodori tomaat, buffelmozzarella en basilicum dressing
Zeebaars met antiboise
Picanha met zwarte knoflook jus
Broodje mini beefburger met gekarameliseerde uien
Spies van kippendij
Whisky balls omwikkeld met spek
Smokey brownie van de BBQ met hangop en roodfruit

€52,50 PP
Daarna lekker met elkaar marshmallows smelten op het
kampvuur? Wij regelen het voor je!
+ €4,50 pp

WINE & DINE

OPEN FIRE
SITTING DINNER
Een ingedekte tafel, heerlijke wijnen, gerechten om met elkaar te delen,
de zon in zee zien zakken en uiteindelijk met elkaar de marshmallows in
het kampvuur smelten? Dan hebben wij hét ideale concept voor je
opgesteld. Zie hieronder het menu wat we op grote schalen serveren.
Voor ieder wat wils, en extra gezellig!

Voorgerecht
Zacht gegaarde zalmsalade met kapperappeltjes en sjalotjes
Gerookte dungesneden entrecote met bladspinazie en Koreaanse
saus

Hoofgerecht
Gevulde hele zeebaars met groene asperge en citrus fruit
Noordzee schol in kruiden olie met rode peper
Chimichurri Stuffed Picanha
Livar varken boven bil Asian style
Diverse groenten caveman style
Hasselback van zoete aardappel

Sweet table

€45,50 PP
Daarna lekker met elkaar marshmallows smelten op het kampvuur?
Wij regelen het voor je!
+ €4,50 pp

ITALIAN SITTING DINNER
BLOW staat bekend om zijn houtgestookte pizza oven en
Italiaanse chef. Alle gerechten zijn in huis om een heerlijk
sitting dinner voor jullie te serveren met al het moois dat
Italië te bieden heeft.

Antipasti
Proef van alles wat. Onze favorieten, vers vanuit onze Pizzashack geserveerd:
Pecorino Rozemarijn Flatbread, geserveerd met een aioli dip, olijven, salami, dun
gesneden Prosciutto, Italiaanse kaas en balsamico uitjes.

Primi Piatti
Als hoofdgerecht serveren we diverse pizza’s en pasta’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. Daarnaast bereidt onze Italiaanse chef een
heerlijke pasta voor jullie. Deze gerechten worden geserveerd met een side salade
en burrata.

Dolci
Maak de avond af met onze huisgemaakte tiramisu van onze Italiaanse chef. En
perfect in combinatie met een espresso of likeurtje. Kortom, de ideale afsluiter voor
een Italiaans diner!

Buon appetito!

€35,- PP

PIZZA
ARRANGEMENTEN
Onze verse pizza’s zijn heerlijk om te delen! We hebben
verschillende arrangementen, zodat je zoveel mogelijk
pizza’s kunt proeven. Let op! Ze zijn verslavend lekker...

Pizza Classico | Vanaf €14,50 PP
Er wordt een mix geserveerd van verschillende pizza's, waaronder de
all time favorites: Margherita, Salame, Funghi, Zucchini, 4 Formaggi,
Napoli en Tonno

Pizza Di Lusso | Vanaf €16,50 PP
Ruime keuze aan pizza's to share zoals Margherita, Salame, Funghi,
Zucchini, 4 Formaggi, Napoli, Tonno, Verdure, Procchiuto e Funghi,
Vegano, Capricciosa, Radicchio, Di Zucca en Artigianale.

DESSERTS

DESSERT
Tiramisu | €7,50
Huisgemaakte klassieke tiramisu door onze Italiaanse chef

Tarte Tartin | €9,50
Een eigenwijze appeltaart op z'n kop. Boterig met lichtzout
gebakdeeg

Dessertbuffet | Vanaf 15p | €5,70 PP
Dessertbuffet van diverse cakes en cheesecakes in
verschillende smaken.

Marshmallows on the Fire | €4,50 PP
Zin om nog even na het diner rondom het kampvuur
marshmallows te smelten? Wij regelen het voor je!

Op zoek naar iets anders zoals een ijskar of iets
spectaculairders? Laat het ons dan weten!

LOSSE DRANKVERKOOP
PRIJSLIJST
Koffie | Vanaf €3,25
Bier van de tap/fles | Vanaf €3,75
Frisdrank | Vanaf €3,50
Wijn per glas/ fles | €4,75 / €21,50
Sterk | Vanaf €5,50
Mocktails | Vanaf €7,50
Cocktails | Vanaf €8,50
Prosecco per glas/ fles | €5,50 / €15,00
Cava per glas/ fles | €13,50 / €24,00
Champagne vanaf | €6,50

FEESTEN & PARTIJEN
Wil jij iets speciaals vieren op het strand? Met onze unieke
locatie en ervaren team van horeca tijgers zorgen wij dat elke
feest tot in de puntjes is verzorgd.

Ben je jarig, vier je samen een jubileum, ben je geslaagd
of wil je gewoon een feest geven op het strand? BLOW is
de plek waar jij samen met vrienden, familie of collega’s
een heerlijke dag op het strand kan beleven.

Benieuwd naar de mogelijkheden en
bijbehorende prijzen? Neem contact met ons op!
events@blow.surf | +31 6 43538768

"DANCE YOUR
ASS OFF"

