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Gelegen op het meest zuidelijke stukje strand van Den
Haag, direct grenzend aan de Zandmotor, ben je
omringd door niets anders dan natuur. BLOW heeft een
adembenemend en rustgevend decor en is meer dan een
plek. Het is een ervaring. We beginnen de goede tijden
vroeg en blijven laat op. Kom langs, adem de frisse
zeelucht in en blijf hangen voor de zonsondergang. Kom
als gast, en vertrek als vriend. 

We zijn flexibel en denken en helpen graag mee aan het
neerzetten van een onvergetelijke ervaring. Van kleine
strandbarbecue tot een exclusief bedrijfsfestival, van
volleybaltoernooi tot Expeditie Robinson en van
vrijgezellenavond tot onvergetelijke bruiloft. Iedere kans
om het leven te vieren pakken wij graag met beide
handen aan. 
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een BIJZONDERE
locatie





BLOW is een levendige, schilderachtige locatie voor evenementen, partijen en feesten. 
Een intieme omgeving met een verfrissende, ongeraffineerde stijl met een rauw randje. Hier laat
je je omringen door vrienden, familie, geliefden en collega’s. Je voeten raken het zand. Je haren

los in de wind. Maak nieuwe vrienden, verlies jezelf in gesprekken. 
 

BLOW is een unieke, open-air locatie waar we samenwerken om iets moois en unieks neer te
zetten. Met jarenlange ervaring in het verzorgen van de meest uiteenlopende evenementen kun

je erop vertrouwen dat alle plannen tot in de puntjes worden verzorgd, onafhankelijk van het
weer. Bij ons is alles mogelijk! 

LATEN WE PRATEN!
+31643538768

events@blow.surf
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water & strandactiviteiten

Zijn jullie op zoek naar wat meer
spanning in de dag? Wil je actief en
sportief zijn! Wij hebben de oplossing
voor je. 

BLOW organiseert ook spannende en
actieve (groeps)activiteiten. Een
activiteit zoals Expeditie Robinson,
waarin je zelf vuur maakt, een katapult
bouwt en met je team moet overleven,
wordt jullie dag nog onvergetelijker. 

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. 

Zeskamp

Archery Tag 

Pubquiz

 Cocktail workshop

Golfsurfen

Powerkiten 

Expeditie Robinson 

SUP 

Volleyball 

 Pijl-en-boogschieten 





Ons menu is van hier en nu. Met respect en plezier bereid. Verse, regionale producten vormen
de basis van onze eenvoudige en moderne aanpak in de keuken. De nadruk ligt hier op

puurheid, authenticiteit en onze interpretatie van iconische gerechten door invloeden van over
de hele wereld. We maken zoveel mogelijk gebruik van producten van Nederlandse bodem,
gecombineerd met internationale smaken en kooktechnieken. Kwaliteitsproducten staan

centraal door het gehele bedrijf. Deze nuchtere en down-to-earth aanpak proef je en voel je
wanneer je bij BLOW Beach House binnekomt. 

FIND OUT WHAT'S ON OUR MENU.
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een GEZONDE

start van
DE DAG

Verse Acaï bowl met seizoensfruit 
Smashed avocado sandwich 
Koffie of thee naar keuze

Vanaf 15 personen. Perfect begin van de dag met: 

Blow's BREAKFAST / €19,50 p.p.

Broodje
Jam en nutella 
Roerei 
Fruitsap

t/m 12 jaar. 

kids ontbijt / €7,50 p.p.



LET'S LUNCH!
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! 

backroll lunch / €19,50 p.p
Verse soep 
3 belegde broodjes 
Healthy Juice

Antipasti
Variëteit aan authentiek Italiaanse pizza's 

lunch like an italian / €27,50 p.p.

KITELOOP lunch / €24,50 p.p
Verse soep van de dag
3 belegde broodjes
Gezonde salade om te delen 
Healthy Juice 
Iets zoets voor bij de koffie

Tosti ham/kaas 
Fruit 
Healthy Juice

t/m 12 jaar

kids lunch / €10,50 p.p.





BLOW'S BORREL
pecorino flatbread 2 stuks p.p. / €3,00 p.p.
Vers uit onze houtgestookte pizzaoven. 
Heerlijk met pecorino, rozemarijn, knoflook en
huisgemaakte aioli.

 bittergarnituur 3 stuks p.p. / €5,00 p.p.

 bittergarnituur 5 stuks p.p. / €5,00 p.p.

Het bruine goud uit de frituur: bitterballen,
oesterzwam bitterballen, chicken bites en tempura
shrimps

OF

luxe italiaanse borrelplank / €9,00 p.p.

Een diversiteit aan Italiaanse antipasti.



drankjes
CHEERS

!

SOOF MOCKTAIL / €6,00 P.P.
Een non-alcoholische cocktail met vers fruit en
andere goodies.

healthy juice / €6,50 P.P.
Tja, spreekt wel een beetje voor zich. Een gezond
sapje. Vers van de pers. 

verse sangria / €6,50 P.P.
Tja, spreekt wel een beetje voor zich. Een gezond
sapje. Huisgemaakt. 





drankarrangementen
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 p.p. per uur

Hertog Jan van de tap, huiswijnen
wit/rosé/rood, frisdranken en binnenlands
gedistilleerd. 

pakket 2 / 
€11,00 p.p. per uur

pakket 3 / 
€14,50 p.p. per uur

Hertog Jan van de tap, huiswijnen
wit/rosé/rood, frisdranken en binnenlands
gedistilleerd. Extra: Weihenstephaner,
Levensgenieter (Kompaan) en buitenlands
gedistilleerd zoals Wodka, Bacardi en Gin.

Hertog Jan van de tap, huiswijnen
wit/rosé/rood, frisdranken en binnenlands
gedistilleerd. Weihenstephaner,
Levensgenieter (Kompaan) en buitenlands
gedistilleerd zoals Wodka, Bacardi en Gin.
Extra: Cocktails. 



drankjes
LOSSE

Koffie | Vanaf €3,25 

Bier van de tap/fles | Vanaf €3,75 

Frisdrank | Vanaf €3,50

Wijn per glas/ fles | €5 / €24 

Sterk | Vanaf €5,50 

Mocktails | Vanaf €7,50 

Cocktails | Vanaf €8,50 

Cava per fles |  €28



Gepekelde zalm

Hamburger | bun | cheddar 
Pittige spareribs

Vegan kip piri piri
Halloumi spies | groente
Mais | kokoscrème 

Rode bietensalade | walnoot
Salade | kikkererwten | feta | munt |
granaatappel
Pasta salade | gegrilde groenten |
bladspinazie
Brood | dips

Vis

Vlees

Vega(n)

Salade & extra's

BBQ TOESIDE / €30,50 P.P.BBQ 
OP HET

STRAND

Op zoek naar een keer wat
anders? Onze barbecue
concepten zorgen voor een
verrassende culinaire outdoor-
cooking beleving.

Denk: eenvoudige gerechten
met grote, gedurfde smaken.
Een spectaculair menu dat
geheid in de smaak valt. We
houden evenveel van groenten
als van vlees en vis. Van een
koud biertje, maar ook van een
goed glas wijn. Alle ingrediënt-
en voor vurig veel plezier.



Gepekelde zalm
Vangst van de dag uit de Noordzee

Hamburger | bun | cheddar
Kippendij saté
Pittige spareribs

Vegan kip piri piri
Gegrilde mix van paddenstoelen
Bloemkool in bierbeslag

Rode bietensalade | walnoot
Salade | kikkererwten | feta | munt | granaatappel
Pasta salade | gegrilde groenten | bladspinazie
Brood | dips

Vis

Vlees

Vega(n)

Salade & extra's

BBQ BOOGIE / €34,95 P.P.



BBQ BACKROLL / €38,50 P.P.

Roodbaars
Gambaspiezen

Hamburger buns met Gruyère kaas
Picanha
Pulled Chicken

Gegrilde mix van paddenstoelen
Gevulde puntpaprika met kruidenkaas
Maiskolven met kokoscrème
Gepofte zoete aardappel
Halloumi spies | groente
Diverse groenten

Koolsa | wortel | rozijn
Frisse Griekse salade met olijf | feta | tomaat
Caprese | buffalo mozzarella | pesto | bladspinazie
Brood | dips

Vis

Vlees

Vega(n)

Salades





Vurige extra's?

bavette rollade / €47,95 (700 gr)

langoustine spies / €16,95 p.s.

gegrilde groenten / €8,95 p.p.

gegrild fruit / €4,95 p.p.

Een perfect gegrilde bavette rollade
geserveerd met wilde spinazie, Pecorino
en cashews. Genoeg voor 10 personen.

Grote gegrilde gamba's aan een spies met
knoflook, peterselie en citroen. Genoeg
voor 3 personen. 

Een XXL groentespies met gekleurde
paprika, courgette, aubergine en biet.
Genoeg voor 2 personen.

Something Sweet. Gekarameliseerde
ananas met kokos, perzik met amaretto
stroop en watermeloen met limoncello.



DINEREN
We leggen jullie graag helemaal in de watten. Hoe? Met de
volgende opties om te dineren op het mooiste Haagse stukje
strand! 

Sitting en Walking Dinner alleen mogelijk vanaf 20 personen.



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!

italian dinner / €35,00 p.p.



/ €48,50 p.p.
Met jouw hele groep aan lange gezellige tafels op het strand.
Wijnflessen op tafel en grote planken met verse gerechten straight of
the grill!

Voorgerecht

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

Hoofdgerecht 

- Gevulde hele zeebaars met groene asperge en citrusfruit 
- Noordzee schol in kruidenolie met rode peper 
- Chimichurri Stuffed Picanha
- Livar varken Asian style 
- Diverse groenten caveman style 
- Hasselback van zoete aardappel 

Sweet table

- Variëteit aan desserts om te delen

sitting dinner





Licht pikante roseval salade met prei
Pasta salade met gegrilde groente en truffel olie
Gepofte pomodori tomaat, buffelmozzarella en basilicumdressing 
Zeebaars met antiboise
Picanha met zwarte knoflookjus
Broodje mini beefburger met gekarameliseerde uien
Spies van kippendij
Whisky balls omwikkeld met spek
Smokey brownie van de BBQ met hangop en roodfruit 

Dit heerlijke 9 gangen diner serveren wij in een ontspannen setting. Ultiem uitpakken op het
strand samen met je familie, vrienden of collega's. Of het nu staand, zittend of bij het
kampvuur is, dit menu is gegarandeerd succes!

/ €54,50 p.p.walking dinner



PIZZA DINNER!

PIZZA CLASSICO / €17,50 p.p.
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 / €20,50 p.p.
Ruime keuze aan luxere pizza's to share zoals Margherita,
Salame, Funghi, Zucchini, 4 Formaggi, Napoli, Tonno,
Verdure, Procchiuto e Funghi, Vegano, Capricciosa,
Radicchio, Di Zucca en Artigianale

pizza
arrangementen



We willen niet opscheppen. En eigenlijk hoeft dat ook niet. Het product spreekt voor zich. Met
oneindig veel liefde voor handgemaakte pizza’s serveert meesterbakker Aad Napolitaanse
perfectie rechtstreeks uit een authentieke steenoven. Ons zelfgemaakte deeg rust 72 uur

voordat het met de hand gestretched wordt. Alle producten, ook voor de tomatensaus en
toppings, haalt Aad bij een echte Italiaanse delicatessezaak en zijn van de hoogste kwaliteit.

Vivere di pizza è meraviglioso. Oftewel, het leven met pizza is geweldig. En die moet je komen
proeven bij BLOW.

"
"



DESSERTS?

HUISGEMAAKTE TIRAMISU / €7,50
Gemaakt door onze Italiaanse chef, naar traditioneel
recept, met een énorme portie liefde en passie.
Zoals je 'm graag ziet, dus. 

dessertbuffet / €6,00 p.p.
De lekkerste desserts uit onze keuken, geserveerd in
buffetvorm. Dan kan je kiezen. En meerdere rondes
opscheppen.

marshmallow's on the fire / €4,50 p.p.
Cozy up! Verzamelen rond het kampvuur om 'ouderwets' gezellig marshmallow's te smelten.
Onze all time favorite voor een reden. 



let's party!
De plek waar al je feestfantasieën uitkomen. Van DJ en
silent disco tot minifestival. You ask, we deliver. De
belangrijkste ingrediënten? Muziek, drankjes en
ongedwongen kunnen genieten. Dat kunnen wij als geen
ander. Bewegen, en anderen in beweging zetten. 

Sluit de dag af met een knalfeest! Zijn jullie zelf muzikaal,
is er een band of komt er een DJ om de zaal plat te
draaien? We denken graag met jullie mee.



CONTACT US!

Vragen? 
Laten we praten!

We zijn flexibel en denken en helpen graag mee aan het
neerzetten van een onvergetelijke ervaring. Van kleine
strandbarbecue tot een exclusief bedrijfsfestival, van
volleybaltoernooi tot Expeditie Robinson en van
vrijgezellenavond tot onvergetelijke bruiloft. Iedere kans om
het leven te vieren pakken wij graag met beide handen aan. 

Strandslag 1, kijkduin

+31643538768

events@blow.surf


