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Haarlemmermeerse Bos
GREATER AMSTERDAM

Adventure awaits! Go find it yourself!
Papa’s Beach House is een goed bewaard geheim in het Haarlemmermeerse Bos. Weinig plekken zijn zo ontspannen en veelzijdig tegelijk.
Een plek die nu geweldig is, 20 jaar geleden geweldig zou zijn geweest en de komende 20 jaar net zo geweldig zal zijn. Een plek waar we trots
op zijn en we jullie graag uitnodigen om met zakelijke relaties, familie en/of vrienden te komen genieten van mooie momenten en heerlijk eten.

In deze brochure vind je informatie en inspiratie over onze ruimtes, foodconcepten en entertainment. Of je nu gaat voor een intieme borrel op
het strand of Papa’s Beach House geheel exclusief wilt huren voor jouw event: ons team denkt graag met je mee.

Enjoy ”your home away from home”.

Sandra van den Hurk, Sales Manager Events
Papa’s Beach House | IJweg 961 | 2131 LV Hoofddorp | T 023 556 00 70 | E sales@claus.nl | W papasbeachhouse.nl

2

HET MEER

LOCATIE INFORMATIE
Plattegrond en Capaciteiten

5

Op maat gemaakte events

6

Key West

8

Blue Marlin

10

Lake View Room

11

Locatiekosten

12

TERRAS
STRAND

PRIEEL

TERRAS

Prijzen in deze brochure zijn exclusief btw

EVENT PACKAGES

LE JARDIN

(inclusief onvergetelijke herinneringen)

Papa’s Famous BBQ

14

Papa’s Havana nights

16

7-gangen Walking Dinner

18

De prijzen van onze arrangementen zijn exclusief

3-gangen Sit-Down Dinner

20

locatiekosten en drankenarrangement.

The Keys

22

A Moveable Feast

24

Alle informatie in deze brochure is onder voorbehoud

Papa’s Meeting Packages

26
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KEY WEST

en in euro’s.

CAPACITEIT (personen)

F&B, ENTERTAINMENT & EXTRA

Key West

Theater

U-vorm

Diner

Receptie

48

100

32

80

120

130

150

120 + 75

90

110

140

126

110

140 + 55

50

120
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Key West + terras
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Lake View Room
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*Papa’s Exclusief

90 + 90

34

m2

Cabaret

Bites, Snacks & Desserts

CLAUS PARK COLLECTION

BLUE
MARLIN

BBQ
AREA

12

100

+20 veranda

22
450

*bij mooi weer of gebruik overdekt paviljoen over het strand.
+

+

+

+

Alle ruimtes zijn incl. gratis parkeergelegenheid, natuurlijk daglicht, gratis high speed wifi, flip-over en microfoon.
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OP MAAT GEMAAKTE
EVENTS

Good times, great food

Heb je specifieke wensen of wil je een

Meeting, Event, Bruiloft, Bedrijfsfeest en meerdaagse congressen in combinatie met overnachting;

volledig maatwerk arrangement samenstellen?

De sales afdeling van Papa’s is de partner op het gebied van evenement organisatie en uitvoering. Ons doel is om

W ij komen graag met je in contact om een bijzonder en

onze gewaardeerde opdrachtgevers te ontzorgen en het maximale effect te helpen behalen van een live bijeen-

verrassend concept te ontwikkelen dat aan al

komst. Dankzij een professioneel operationeel team op de vloer staan wij garant voor een vlekkeloze uitvoering.

je wensen voldoet.

De markt laat zien dat de kracht van een ‘live’ event niet te onderschatten is. Steeds meer zakelijke opdrachtgevers
weten ons te vinden.

Events worden ingezet als strategisch middel om doelen te bereiken. Het enthousiaste sales team laat zien mee
te kunnen denken op een creatieve manier door middel van verrassende concepten op gebied van eten,
dranken en styling.
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KEY WEST
Direct aan het privéstrand bevindt zich
Key West; een veelzijdige ruimte met eigen
entree, een bar, sfeervolle haard en prachtig
uitzicht over het meer. De boot aan het
plafond kan naar beneden gehaald worden en
is daarmee een echte eyecatcher. Raak
geïnspireerd door het fenomenale uitzicht.
Met goed weer kan de gehele wand
geopend worden en sta je direct met je
voeten in het zand!

De Key West zaal is geschikt voor vergaderingen,
het stenen terras is overdekt met een tent tot windkracht 6.
Bedrijfsfeesten, diners en borrels tot 120 personen.
Voor een vergroting van de capaciteit is
het mogelijk om Key West en het Blue Marlin
restaurant samen te voegen en/of een groot
paviljoen over het strand te plaatsen.

Key West beschikt over:
• ClickShare presentatiesysteem
• High speed glasvezel internet

Max. 120 p. | 195 m 2
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BLUE MARLIN

LAKE VIEW ROOM

Papa’s Blue Marlin restaurant is geïnspireerd op de

Op de eerste verdieping bevindt zich Lake View Room;

liefde van schrijver Ernest Hemingway voor avontuur,

een intieme ruimte met uitzicht over het restaurant en met

gezelligheid en sterke verhalen.

prachtige vintage ramen. De ideale locatie voor vergaderingen
en presentaties voor groepen tot 12 personen.

Het restaurant heeft een gezellige sfeer met avontuurlijke
elementen en een grote natuurstenen haard in het midden.

De stijlvolle en warme inrichting maken Lake View Room ook
een zeer geschikte ruimte voor private dining.

Blue Marlin beschikt over een eigen bar en
een terras boven het meer. Het restaurant is ideaal

Lake View Room beschikt over:

voor (zakelijke) lunches, diners en

• ClickShare presentatiesysteem

gezellige borrels.

• High speed glasvezel internet
• Airconditioning

Max. 110 p. | 140 m 2
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Max. 12 p. | 22 m 2
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Locatiekosten
In de onderstaande tabel staan de locatiekosten per zaal vermeld.

Mei - Sep

Okt - Apr

Lake View Room

250

250

Key West
(incl. terras/strand)

1250

950

Key West
(excl. terras/strand)

850

650

Blue Marlin*

1500

1150

Papa’s exclusief

3150

1750

* Blue Marlin is niet apart af te huren, maar alleen in
combinatie met Papa’s exclusief.

• Alle prijzen zijn per dagdeel, exclusief btw en exclusief F&B.
• Voor een opeenvolgend dagdeel wordt 40% van de zaalhuur berekend.
• Er kan een minimale omzetgarantie gehanteerd worden.
• Op vrijdag, zaterdag en zondag geldt een toeslag van 10%.
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Dagdeel 1

09.00 – 17.00 uur

Dagdeel 2

18.00 – 02.00 uur

EVENT
PA C K A G E S
2022/2023

PAPA’S

CLASSIC
BBQ
Onze chef zorgt voor verrassende BBQ gerechten,
heerlijke sides en onvergetelijke momenten.

Van de grill
Dou bl e D u tc h bu rg e r / Re d C a rrot B u rg e r
Sirloin s tea k
K ip p e ndij f il e t va n d e Ke m p e rhaa n | z w ar te k nof look mar inad e
G e ba k ke n z a lm | c i t ro end re s sing | g ro ene k r uid en
C a uli f lowe r s tea k

Fresh salads
G ezo nd e e n s eizo e n sg e bo nd e n s a la d e s die p e r fe c t aa n slui te n
bij d e g e re c h te n die va n d e BBQ ko m e n.

Veggies
G e g rild e ra ta touill e | pa p rika | cou rg e t te

Laat je verrassen door onze classic BBQ.

Sides
Ontvangst met: vers stokbrood, crudite met bietenhummus
& ambachtelijke chips met heerlijke chipsdip.

Fri te s ui t Zu yd | Dijonmayonai s e
Di ve r s e bou rg o ndisc h e b rood soo r te n
B ove n s taa nd wo rd t g e s e r ve e rd m e t di ve r s e s a uze n.

Dessert
7 miles | Een ontdekking van 7 smaken in één glas

42, 50 p.p. ( v.a. 4 0 personen)
Supplement: Tiger Prawns (2 stuks) 6,00 p.p.

FRITES UIT ZUYD
Goede frites beginnen met goede aardappels.
Onze frites worden geleverd door Frites uit Zuyd.
Dat betekent de beste lokale aardappels, een originele
bereidingswijze en iedere dag verse frites, zodat de
smaak het beste bewaard blijft.
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papa's

havana nights
Waan je in een avond vol cubaanse sferen.

Van de grill
BBQ-spies van gamba’s met knoflook
Sirloin steak met chimichurri

Onze heerlijke gerechten komen rechtstreeks van de grill en
geven een eigen twist aan Papa’s classic BBQ.

Cuban Cabbage steak | Gegrilde spitskool
Pez espada Hemingway | gebakken zwaardvis met mangosalsa

Ontvangst met: nacho’s met guacamole en rode salsa dip
& breekbrood met aioli en tapenade.

Roast kippendijen | op Cubaanse style met feta
BBQ maïs con mantequilla | Gegrilde maïs gesmolten in boter

Fresh salads
Zo e t zu re ko m ko m m e r e n wa te rm elo e n s a la d e m e t ko ria nd e r
Cu baa n s e q uinoa k id n ey bo n e n s a la d e m e t pa p rika e n ma ïs
Roasted Roseval potatoes met knoflook en sheabutter

Dessert
Ee n o n td e k k ing va n 7 s ma ke n in 1 gla s

42, 50 p.p. ( v.a. 4 0 personen)
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Make it a night to remember met
1 van onze overheerlijke cocktails,
zoals de Cuba Libre cocktail!

CLASSIC

VEGGIE DELIGHT

Sashimi zalm

Carpaccio van gele biet

met wakame | sojaparels | wasabi kroepoek

geitenkaas | rucola | pompoenpitten

Steak tartaar

Salade van spinazie

groentechips | pittige salsa

lauwwarme gemarineerde vijgen | blauwaderkaas

Cappuccino van seizoen groenten

Seizoenssoep

In plaats van een statisch diner, gebonden aan tafels, is iedereen vrij om rond te lopen. Geef de avond een

Risotto primavera

Oosterse noodles

invulling die naast het entertainment vol staat met interessante ontmoetingen en tegelijkertijd kunnen je

met groene groenten

tofu | rode curry

gasten genieten van diverse verrassende gerechten. Deze worden op bijzondere wijze gepresenteerd,

Gebakken zeebaars

Red carrot burger

met pompoen chutney, beurre blanc en kruidenolie

burger van wortel en rode biet | sesam broodje | sla
tomaat | augurk | salad pea | Thaise dip

7-GANGEN

WALKING DINNER
altijd passend bij het gerechtje en makkelijk staand te eten.

Thai sticky chicken
Oosterse salade met noodles | rode curry seroendeng | bosui

Dessert
7 miles | Een ontdekking van 7 smaken in één glas

44 p.p. (v.a. 40 personen)
= Vegetarisch

Risotto primavera
groene groenten

Dessert
7 miles | Een ontdekking van 7 smaken in één glas

39 p.p. (v.a. 40 personen)
= Vegetarisch

= Veganistisch

HOLLANDS MELKRUND
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DOOR CHEF JO

RED CARROT BURGER

Onze steak tartaar is afkomstig van Hollands Melkrund;
rundvlees met een mooie structuur en marmering.
Hollands Melkrund scoort hoog qua duurzaamheid, met
veel aandacht voor dierenwelzijn en het leefmilieu van
runderen die gegarandeerd in Nederland zijn geboren,
gehouden en geslacht. Smaakvol vlees met een verhaal!

Het veganistische alternatief op onze famous burgers.
Gemaakt van verse biet en wortel, met een mooie
structuur en bijzondere ongeëvenaarde smaaktint. Deze
burger wordt het kleurrijke hoogtepunt van de maaltijd!

19

3-GANGEN

SIT-DOWN
DINNER

STARTERS
Carpaccio
truffelmayonaise | Grana Padano | pijnboompitten
of

Sashimi zalm
wakame | sojaparels | wasabi kroepoek
of

Burrata salad
groene gazpacho | geroosterde paprika | focaccia

Onze gerechten zijn puur, eerlijk en geïnspireerd op
Papa’s liefde voor reizen. Luister naar de avontuurlijke
verhalen die verteld worden, terwijl je geniet van
Papa’s favoriete gerechten. |

MAIN COURSE
Geserveerd met Frites uit Zuyd en mayonaise

Max. 50 personen

Rib eye (200 gr)
gegrilde ratatouille | chimichurri
of

Ravioli van rode biet
ricotta | king boleet | gegrilde asperges | schuim van Parmezaan
of

Gebakken zeebaars
gegrilde groene asperges | kruidensla | beurre blanc saus

Dessert
7 miles | Een ontdekking van 7 smaken in één glas

38,50 p.p.
v.a. 12 personen
Liever een extra gang of vegetarische wensen?
Overleg met sales naar de mogelijkheden.
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THE
KEYS

Ga mba’s
De t afel s zijn g ed e k t met ver s brood en br uin
bak pa pier met d aaro p emmer s vol g eg r ild e g am ba’s
d ie k laar lig g en om g e peld te word en.

Sharing while caring about the environment! Je verbruikt
tijdens het diner niets meer dan echt nodig is.
Zo vervangen we de borden door gerecycled papier

Hemi ngway bu rger

waar de gerechten op geserveerd worden.

T he ul timate burg er volg en s or ig ineel rece pt
v an ‘Pa pa’ Heming w ay :
bacon | sla | s weet pic k le reli s h | coc k t ail s au s
Fr i te s ui t Zu yd

Letterlijk een 3-gangen diner om je vingers bij af te likken!

Het Keys food concept is geïnspireerd op de bekende
seafood boils een trend die vanuit Amerika is komen over waaien.
Geniet in grote groepen van dit eet specktakel.

Key lime pie
Sluit af met een key lime pie. W ij plaatsen
een hele pie op tafel, wie de taartschep krijgt mag
trakteren!

37, 50 p.p. ( v.a. 4 0 personen)
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A MOVEABLE FEAST

Dessert Parisienne

Gek op reizen én op food? Volg Hemingway langs zijn favoriete food markets op de wereld. Onze bekende

Onze Parisiennes serveren live een handamuse

idyllische locatie wordt omgetoverd tot een internationale food market die alle zintuigen op scherp zet.

met een kletskop met chocolademousse,

Bon voyage!

afgetopt met een framboos.

48,50 p.p.

Daarnaast serveren we kleurrijke macarons

(v.a. 100 personen)

en handijsjes.

Canadian hiking trail
Het is tijd om op avontuur te gaan rondom Lake
Ontario! Papa’s avonturiers serveren vers
gegrilde gemarineerde zalm met grove
mosterd en dille, vanaf een mobiel hakblok. Pak
gelijk een portie loaded fries met pulled
chicken en cheddar mee voor de stevige trek.

Key West sliders & IPA
Continue to the beaches of Key West.
Sit back, relax en geniet van een
Key West slidertje of Red Carrot
burger. On the side proef je een mini

Tortilla y tequila

pul met ons eigen Papa’s Beach House

¡Caramba! It’s double trouble walking

IPA beer. Cheers!

around… met mini tortilla hoorntjes,
gevuld met kip en two-sip
Patron Tequila shots.

Snatch-and-Grab
South American ‘carne y verduras’

Pick & shake, onze charmante saladshaker

In onze glazen BBQ-area bereidt onze pitmaster

mixt de groene salade met jouw favoriete

op unieke wijze malse rib eye met Argentijnse

toppings. In zijn holster draagt hij flacons

chimichurri en harissa en kippendij van de

gevuld met smaakvolle dressings om de

Kemperhaan gemarineerd met Cajun. Ook is hier

salade helemaal naar wens af te maken.

de veggie grill met little gem en roasted potatoes.

PAPA’S

MEETING
PACKAGES

4-uurs package

22,50 p.p.

Oc h te nd p rog ra m ma: ont v ang s t | c roi s s ant s |
ju s d ’ or ang e | 4 uur verg ad eren | oc htend break
f r ui t s moot hie | pa s tel d e nat a
Mid da g p rog ra m ma: 4 uur verg ad eren | energ y break
mini q uic he (veg a) | s no e p
no no g in tonic 0.0 %

Een bijzondere en inspirerende locatie midden in de groene
omgeving van het Haarlemmermeerse Bos. Alle meeting packages
zijn inclusief onbeperkt koffie, thee en MADE BLUE tafelwater,
wifi (glasvezel), ClickShare en standaard vergaderfaciliteiten.

8-uurs package

52,50 p.p.

Ochtend- en middagprogramma van het 4-uurs package inclusief
é é n b rea k e n T h e L u nc h Ta bl e (tot 12 p e r so n e n à la c a r te)

THE LUNCH TABLE +21,50 p.p.
(inclusief koffie, thee, melk en jus d’orange)
Di ver s e lu xe brood s oor ten | bo erenk aa s | br ie | os s enwor s t
bo eren beenham | g erook te k i p | tonijn s alad e | mar melad e
s eizo en s s alad e | s eizo en s s o e p | k alf s k roket

THE AFTER BORREL +15,50 p.p.
Borrel | speciaal bieren | cider | wijn
frisdrank | Papa’s borrelplateau | Frites uit Zuyd
(Optioneel maar eigenlijk verplicht zodat je gasten niet in de file komen te staan.)
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MADE BLUE TAFELWATER MET
EEN GOED GEVOEL
Wij serveren gekoeld tafelwater in samenwerking met
MADE BLUE. 1 liter MADE BLUE staat gelijk aan 1.000
liter schoon drinkwater in ontwikkelingslanden en
bespaart in CO2 en plastic waste. Zo investeer je samen
met je gasten in een duurzame toekomst!

PAPA’S MOODFOOD

LATE NIGHT SNACKS

BEACH BITES

10,50 p.p..

DESSERTS

Crostini en ‘PAPA’dum | tomatensalsa | hummus |

Empanada | gekruid gehakt

3 p. stuk

Puntzakje Frites uit Zuyd

4,15 p.p.

Spirits Fruit

mangochutney

Yakitori saté | Thaise pindasaus | seroendeng

3 p. stuk

Samosa (vegan)

4,15 p.p.

Sweets & Fruits

Gedroogde worst

Bietenwrap met geitenkaas en vijgenchutney

3 p. stuk

Steamed bun | pulled chicken | hoisinsaus | bosui

5,20 p.p.

Kaas Buffet

Gerookte zalm | kappertjes | rode ui

Blini met avocado smash en gerookte zalm

3 p. stuk

Brioche Hotdog | mayonaise | ketchup

5,20 p.p.

Papa’s kipspiesjes

Bittergarnituur

Black Angus mini hamburger

6,25 p.p.

Mini brioche broodje entrecôte | boter-kruidensaus

6,25 p.p.

1,10 p. stuk

Gevulde peppadews

3 p.p.
(selectie aan zoete desserts & vers fruit)

12,50 p.p.
15 p.p.

Parmaham stick
Olijven | feta

DUTCH MOODFOOD

TABLE BITES
Dadels met spek

2,50 p.p.

Notenmix

1,85 p.p.

Stokbrood en crackers | kruidenboter | appelstroop

Crudité

3,10 p.p.

Gevulde eitjes

Nacho’s

2,60 p.p.

Diverse Hollandse biologische kazen | droge worst

Broodplankje | hummus | aioli

3,10 p.p.

Amsterdamse uien | snack augurken | mosterd

Papa’s borrelplank

Makreelsalade

Breekbrood met aioli en tapenade, olijven, worst van Olijck en kaas

10,50 p.p.

5 p.p.

Mini quiche lorraine
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Drankenarrangementen
Binnenlands drankenarrangement

Uitbreiding drankenarrangement (o.b.v. 4 uur)

Onbeperkt bier van de tap | witte wijn | rode wijn | rosé |

Fine wines & special beers

5,50 p.p.

frisdranken | binnenlands gedistilleerd

Bacardi | vodka | Red Bull | gin

7,50 p.p.

(jonge jenever, vieux en Martini)

Gin tonic bar (3 soorten)

8,50 p.p.

1 uur

15 p.p.

Buitenlands gedistilleerde dranken

11 p.p.

2 uur

21 p.p.

Cocktailbar (3 soorten)

3 uur

26 p.p.

4 uur

30 p.p.

Welkomstdranken / aperitief

5 uur

33 p.p.

Welkomstcocktail

6,50 p.glas

6 uur

36 p.p.

Martini Prosecco

5,50 p.glas

Cava MSVA brut

5,50 p.glas

Taittinger Champagne

9,50 p.glas

8 p.p.

Entertainment & Food Experiences

Extra Services

DJ

Heaters

vanaf 1.050

35 per stuk

Magische fotospiegel

vanaf 885

Vuur statafel

Mentalist

vanaf 585

Fakkels (6 stuks)

65 p e r s e t

Oesterdame/man

vanaf 550

Gekleurde loper

13,50 per mtr.

42,50 per stuk

Walking acts/steltenlopers

vanaf 1.550

Hostess

27,50 per uur

Mini reuzenrad

vanaf 1.560

Security (extern)

42,50 per uur
27,50 per uur

Fakkeltocht door het bos

vanaf 350

Parkeerwacht

Polaroid meisje

vanaf 550

Golfkar + chauffeur

Champagne dame/man

vanaf 550

Garderobedame

27,50 per uur

Macaron dame/man

vanaf 550

Toiletdame

27,50 per uur

Karaokeset

vanaf 450

Silent disco area

vanaf 495

50 per uur

Activiteiten
Suppen
Vlottenrace

Kies voor ‘no and low’, met een heerlijk
drankenarrangement met zero- en low alcoholische
dranken. Denk aan een alcoholvrije wijnproeverij,
Seedlip Gin & Tonic’s, Radler, Heineken 0.0%
en Wieckse Witte 0.0%.
Vraag ons naar de mogelijkheden
voor een no & low drankenarrangement.
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22,75 p.p.

Expeditie Robinson

30 p.p.

Uiteraard bieden wij nog veel meer opties voor entertainment en

W ie is de mol?! (1,5 - 2 uur)

28 p.p.

food experiences. W ij zijn benieuwd naar de wensen,

Zonnegroet - Yoga (30 - 60 min)
‘NO & LOW’ PACKAGE

39 p.p.

Bowling

vanaf 18 p.p.
prijs op aanvraag

Bowling clinic

vanaf 600

Jeu de boules

vanaf 12,50 p.u.

Pubquiz (1,5 uur)
AR citygame
VR game

creatieve, bijzondere of gekke ideeën en denken graag mee over hoe
we dit kunnen realiseren. Geen verzoek of idee is ons te gek!

22,50 p.p.
vanaf 28 p.p.
vanaf 22,50 p.p.
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Our sustainable pledges
Test imonials

W ij zijn toegewijd aan het volgen, verbeteren en promoten van goede duurzaamheidspraktijken. Bij zakelijke beslissingen, ook strategisch,
wordt rekening gehouden met het in evenwicht brengen van de economische behoeften van ons bedrijf. W ij nemen verantwoordelijkheid voor
onze omgeving en het sociale welzijn van al degenen met wie we samenwerken. Onze sustainable pledges zijn...

Thera Duijndam
Liberty Global B.V.
“Jullie oprechte gastvrijheid, het familiegevoel, de prachtige locaties, entertainment, tongstrelend(e) diner/hapjes,
de voor jullie zo bijzondere gasten, jullie aandacht voor detail en zoveel meer… – dit alles bij elkaar zorgde voor een
fantastische beleving! Bijzonder veel dank hiervoor!”

PRODUCTEN

LEVERANCIERS

AFVAL

ZOUT

Onze producten worden met zorg

Wij maken bij voorkeur en met

Ons afval wordt gescheiden en wij

Voor de gezondheid van onze

“Wat hebben wij een mooie dag gehad, mede door de medewerkers van Papa’s Beach House die alles perfect hebben

door onze chef uitgezocht en

trots zoveel mogelijk gebruik van

werken bij voorkeur alleen met

gasten gebruiken wij minder

laten verlopen! Zelfs toen het plotseling ging regenen en alles van buiten naar binnen moest, wisten ze dit in een

zijn het liefst biologisch.

lokale duurzame leveranciers.

biologische afbreekbare waste.

zout in onze gerechten.

MINDER VLEES

TEAM

KLIMAAT

NATUUR

Wij stimuleren om het gebruik

Ontwikkeling van ons personeel

Wij maken op een bewuste en

Als onderdeel van het

van vlees in goede balans te krijgen

doen wij o.a. via ons Talent

energiebesparende manier gebruik

Haarlemmermeerse Bos werken wij

door meerdere opties te bieden.

Program. Team = family.

van verlichting en verwarming.

mee aan het behoud van de natuur.

Sam Martinez
Private event

handomdraai te regelen. Niets meer dan lof voor het team van Papa’s Beach House!”

Anjemieke Steenwijk & Marcel Klomp
Royal Schiphol Group
“De samenwerking met Papa’s Beach House, en met Sandra in het bijzonder, was zeer persoonlijk
en professioneel. Er werd goed met ons meegedacht in de voorbereiding en op de avond zelf werden
wij volledig ontzorgd.”
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Claus Park Collection
CLAUS BOWLING

Papa’s Beach House is onderdeel van Claus Park Collection,

MUSEUM
CHALET

samen met Claus en het Courtyard by Marriott Amsterdam

10
HOTEL ->

50’s DINER

Airport hotel. De combinatie van deze drie evenementen-

T H E YA R D
AUDITORIUM

BAR
TERRAS

locaties in het Haarlemmermeerse Bos zorgt ervoor dat wij

JEU DE BOULES

THE PATIO

9

8

CASINO

altijd een uniek en volledig verzorgd (meerdaags) event kunnen

5

PB

samenstellen, dat volledig aansluit op al jullie wensen.

THE MARKET

4
FOYER
EAST

TFH
TERRAS

FOYER WEST
LOBBY
BAR
BAR

7

6

3

2

1

LOBBY

BARRACA

BRASSERIE
H A L LW AY T O E L E V AT O R N E W R O O M S & T O PAT H W AY T O C L A U S

HOOFD
INGANG

<-CLAUS
TERRACE

FRITS

Claus

TERRAS
TERRAS

P

Claus is een veelzijdige evenementenlocatie op loopafstand van
Papa’s Beach House, gelegen in een oude boerderij uit 1858. Organiseer een inspirerende meeting
in een van de karakteristieke vergaderzalen met eigen terras, geniet van een heerlijk Braziliaans
diner in BARRACA Rodizio Grill & Bar of kies voor teambuilding met een escape room of uurtje
bowlen in onze 50s Bowling & Diner.
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Courtyard by Marriott
Het 4-sterren Courtyard by Marriott hotel, met 260 hotelkamers en 10 vergaderzalen, ligt op
loopafstand van Papa’s Beach House. De moderne kamers zijn uitgerust met alle gemakken
voor de (zakelijke) reiziger zoals luxueuze Marriott bedden, geluidsdichte ramen en deuren, USB
stopcontacten, Smart TV met Chromecast en gratis wifi. In combinatie met Papa’s Beach House
is het hotel de perfecte uitvalsbasis voor een meerdaags evenement vlakbij Schiphol.
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Papa’s Beach House beschikt over een ruime
hoeveelheid gratis parkeergelegenheid
op locatie.

IJweg 961, 2131 LV Hoofddorp
T 023 556 00 70 | E sales@claus.nl
W papasbeachhouse.nl

Papa’s
Beach House

IJweg

P

Haarlemmermeerse
Bos
650 mtr.

Bosweg

Claus
P

Haarlem

Courtyard
hotel
P

Buslijn 300
Haarlem/Schiphol

N201
Schiphol
Amsterdam
Den Haag

