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Aloha
“True love is the greatest adventure”

Gefeliciteerd, jul l ie gaan trouwen! Wat leuk dat jul l ie 

aan ons denken voor jul l ie special day.

Bij  Papa’s Beach House draait al les om de mooie 

momenten in het leven, en welk moment is nu mooier 

dan een bruiloft? Onze locatie l igt midden in het bos, 

grenzend aan een meer. Het privéstrandje aan het water is 

ideaal voor een intieme ceremonie in de buitenlucht.

Papa’s Beach House is een officiële trouwlocatie.

Wij denken bij  Papa’s graag van A tot Z mee om deze 

belangri jke dag tot in de puntjes voor jul l ie te verzorgen. 

In deze brochure vang je een glimp op van de mogeli jkheden, 

dus laat je inspireren en droom alvast weg bij  hoe jul l ie 

grote dag eruit kan komen te zien.

 

Tot snel,

 

Sandra van den Hurk & Team Papa’s

Sales Manager Events
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TERRAS

KEY WEST

BLUE  
MARLIN

TERRAS

STRAND

HET MEER

LE JARDIN

PRIEEL

CAPACITEIT (personen)       Diner    Receptie     m2

Key West    80     120         100 
Key West + terras    80    150   120 + 75
Blue Marl in                         90            110          140
Blue Marl in + terras            90            110          140 + 55 
Le Jardin                                             25
Lake View Room                  12                           22
Papa’s exclusief op aanvraag 

+ 20 
veranda

Hebben jul l ie specif ieke wensen of wil len jul l ie graag 
weten wat wij  nog meer voor jul l ie kunnen betekenen?
Wij nodigen jul l ie graag uit voor een bezichtiging en 
gesprek om een bijzondere trouwdag te bespreken 

die al jul l ie wensen laat uitkomen.
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BLUE MARLIN
 

Papa’s Blue Marl in restaurant is 
geïnspireerd op de l iefde van schri jver 

Ernest Hemingway voor avontuur, 
gezell igheid en sterke verhalen. 

Het restaurant heeft een gezell ige sfeer 
met avontuurl i jke elementen en een grote 

natuurstenen haard in het midden.

KEY WEST
 

Direct aan het privéstrand bevindt zich Key West; 
een veelzi jdige 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!
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 FOOD

PACKAGES
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LOCATIEKOSTEN
 

In de onderstaande tabel staan de locatiekosten per zaal vermeld.

* Alle pri jzen zi jn 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.
* Vri jdag, zaterdag en zondag geldt een toeslag van 25%.

Dagdeel 1 09.00 – 17.00 uur

Dagdeel 2 18.00 – 02.00 uur

Hoogseizoen
Apr - Sep

Laagseizoen
Okt - Mrt

Lake View Room 195 195

Key West 
(incl. terras/strand) 1100 825

Key West 
(excl. terras/strand) 750 575

Blue Marl in* 1495 1125

Papa’s exclusief 3095 1650

* Blue Marl in is niet apart af te huren, maar al leen 
in combinatie met Papa’s exclusief.



Geniet van een perfecte zonsondergang, een lekker 
drankje en de gezelligheid van jullie, vrienden of 

familie, terwijl onze grillmaster zorgt voor heerlijke 
BBQ-gerechten, frisse salades en verrassende sides.

PAPA’S
FAMOUS 

BBQ
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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 bli jft.

12

Van de gri l l
Double Dutch Burger

Sir loin s teak
Kippendij f i let van de Kemperhaan |  zwar te knof look marinade

Gebakken zalm |  c i t roendressing |  groene kruiden

Fresh salades
Gezonde en seizoensgebonden salades die per fec t aansluiten  

bi j  de gerechten die van de BBQ komen.

Veggies
Gegri lde ratatouil le |  papr ika |  courget te

Sides
Frites uit  Zuyd |  Di jonmayonaise

Diverse bourgondische broodsoor ten

Bovenstaand wordt geser veerd met diverse sauzen

Dessert
Sticky Toffee |  Dooley’s karamel |  bananenroomijs

38,50 p.p. (v.a. 40 personen) 
Supplement: T iger Prawns (2 stuks) 6,00 p.p.



Onze gerechten zijn puur, eerlijk en geïnspireerd op 
Papa’s liefde voor reizen. Luister naar de avontuurlijke 

verhalen die verteld worden, terwijl jullie genieten
van Papa’s favoriete gerechten.

3-GANGEN
SIT-DOWN 

DINNER
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STARTERS

Carpaccio
truffelmayonaise |  Grana Padano |  pi jnboompitten 

of 
Sashimi zalm

wakame |  sojaparels |  wasabi kroepoek

MAIN COURSE

Rib eye (200 gr)
zoete aardappel fr ites |  gegri lde maiskolf  |  chimichurri

of 
Ravioli

van sjalot en balsamico |  gebakken gele biet, 
asperges |  kruidenolie |  feta

of 
Hele zeebaars

groene asperges |  kruidensla |  Frites uit  Zuyd

DESSERT 
Sticky Toffee |  Dooley’s karamel |  bananenroomijs 

35 p.p. 
v.a. 12 personen

Liever een 2-gangen diner?
Dat is mogeli jk voor 30,50 p.p.



Laat jullie gasten op een avond zeven keer genieten van 
diverse verrassende gerechtjes, die samen een maaltijd-

vullend geheel vormen. De gerechtjes worden op bijzondere 
wijze gepresenteerd en zijn makkelijk staand (of zittend in een 

van de strandstoelen) te eten. Informeel en verrassend!

7-GANGEN
WALKING 
DINNER
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HOLLANDS MELKRUND
Onze rundertartaar is afkomstig van Hollands Melkrund, rund 

vlees met een mooie structuur en marmering. Hollands Melkrund 

scoort hoog qua duurzaamheid, met veel aandacht voor dier-

enwelzijn en het leefmilieu van runder en die gegarandeerd in 

Nederland zijn geboren, gehouden en geslacht. Smaakvol vlees 

met een verhaal! Vraag onze chef voor meer informatie.
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CLASSIC
Sashimi zalm

met wakame |  sojaparels |  wasabi kroepoek 

Rundertartaar
groentechips |  pitt ige salsa

Seizoenssoep

Gebakken zeebaars 
met seizoensgroenten

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

Rib eye
met seizoensgroenten

Dessert
Café Glace

39 p.p. (v.a. 40 personen)
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Carpaccio van gele biet
geitenkaas |  rucola |  pompoenpitten 

Salade van spinazie 
lauwwarme gemarineerde vi jgen |  blauwaderkaas

Seizoenssoep

Oosterse noodles
tofu |  rode curry

Red carrot burger
Burger van wortel en rode biet |  zwart sesam broodje |  s la |

tomaat |  augurk |  salad pea |  Thaise dip

Risotto primavera
groene groenten

Dessert
Café Glace

35 p.p. (v.a. 40 personen)

VEGGIE DELIGHT

 = Vegetarisch   = Veganistisch
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Bites, Snacks & Desserts 
Papa’s Moodfood   10 p.p.

Crostini  en ‘PAPA’dum  |  tomatensalsa |  hummus | 

mangochutney

Gedroogde worst 

Gerookte zalm |  kappertjes |  rode ui  

Papa’s kipspiesjes 

Gevulde peppadews 

Parmaham stick

Oli jven |  feta 

Dutch Moodfood   10 p.p.

Stokbrood en crackers |  kruidenboter |  appelstroop 

Gevulde eit jes  

Diverse Hollandse biologische kazen |  droge worst  

Amsterdamse uien |  snack augurken |  mosterd  

Makreelsalade 

Mini quiche lorraine 

Beach bites  

Bruschetta  |  muhammara |  gegri lde groenten  2,75 p. stuk

Empanada |  gekruid gehakt  2,75 p. stuk

Risottobal van het seizoen  2,75 p. stuk

Yakitori  saté |  Thaise pindasaus |  seroendeng 2,75 p. stuk

Sushi |  komkommer |  wakame |  wasabi mayo 2,75 p. stuk

Bittergarnituur  1 p. stuk
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Table bites
Papa’s borrelplank      3,95 p.p.

Notenmix 1,75 p.p.

Crudité 2,95 p.p.

Nacho’s  2,50 p.p.

Broodplankje |  hummus |  aiol i  2,95 p.p.

Desserts 
Café Glace 6,50 p.p.

Spirits Fruit 2,85 p.p.

Tropical dessert |  passievruchtenmousse |    6,50 p.p.

mangochutney |  rode peper |  kokosijs

Sticky Toffee |  Dooley’s karamel |  bananenijs     6,50 p.p.

Buffet met een selectie aan kazen    8,95 p.p.

Late night snacks  

Mini brioche broodje entrecôte |  boter-kruidensaus 5,95 p.p.

Black Angus mini hamburger  5,95 p.p.

Puntzakje Frites uit  Zuyd  3,95 p.p. 

Steamed bun |  pulled chicken |  hoisinsaus |  bosui  4,95 p.p.

Broodje kalfskroket  3,95 p.p.

Samosa (vegan)  3,95 p.p.

Mini brioche |  hotdog |  mayonaise |  ketchup  4,95 p.p.
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Drankenarrangementen 
Binnenlands drankenarrangement
Onbeperkt bier van de tap |  witte wijn |  rode wijn |  rosé |  

fr isdranken |  binnenlands gedisti l leerd. 

(vieux |  jonge jenever |  bessenjenever |  Beerenburg)

1 uur   12 p.p.

2 uur    18 p.p.

3 uur   23 p.p.

4 uur   27 p.p.

5 uur   30 p.p.

6 uur   33 p.p.

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

Fine wines & special beers   5 p.p.

Bacardi |  Vodka |  Red Bull  |  Gin  7 p.p.

Cocktai lbar (3 soorten)   8 p.p.

Gin Tonic bar (3 soorten)  8 p.p.

Sangriabar           5 p.p.

Buitenlands gedisti l leerde dranken  10 p.p.

(compleet assortiment)

Heineken Blade met 3 (speciaal)  tapbieren  5 p.p.

Welkomstdranken / aperitief
Welkomstcocktai l   6 p.glas

Martini  Prosecco    5 p.glas

Cava MSVA brut 5 p.glas

Taitt inger Champagne   9 p.glas
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Styling
Witte stoelen    2

Witte loper   9,50

Gekleurde loper  13,50

Tafell innen 9,95

Statafelhoezen (wit)  4,95

Vuur statafels   42,50

Foodtruck    395

Fakkels (6 stuks)  65

Openhaard met loungeset  125

Heater 35

Houten huisje  195

     

per stuk 

per meter

per meter

per stuk

per stuk

per stuk

per set

per set

per stuk

per stuk

Entertainment
Voor decoratie en aankleding adviseren wij jul l ie graag met onze 

vertrouwde partners.

Fotohokje via Fotobeleving  va. 595

Magische fotospiegel va. 885

Oesterdame/man va. 550

Polaroid meisje va. 550

Champagne dame/man va. 550

Macaron dame/man va. 550

Karaokeset va. 450

Silent disco va. 495

DJ via Ferocius  va. 1050
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Extra Services
Hostess    27,50 per uur 

Security (extern)  42,50 per uur

Parkeerwacht   27,50 per uur

Golfkar + chauffeur  50 per uur

Garderobedame  27,50 per uur

Toiletdame   27,50 per uur

Uiteraard bieden wij nog veel meer opties voor 
entertainment en food experiences. Wij zi jn benieuwd 

naar de wensen, creatieve, bi jzondere of gekke 
ideeën en denken graag mee hoe we dit 

kunnen realiseren. Geen verzoek of 
idee is ons te gek!

Aansluitend aan jul l ie bruiloftsfeest is het 
ook mogeli jk te overnachten in de prachtige 

bruidssuite in het verderop gelegen viersterren 
Courtyard by Marriott hotel.

Pri jzen zi jn exclusief btw.

Decoratie en aankleding van de zaal  en het prieel  zoals 
zichtbaar op beeldmateriaal  in deze brochure zi jn 

niet standaard inbegrepen
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Wat hebben wij een mooie dag gehad, mede door de 

medewerkers van Papa’s Beach House die al les perfect 

hebben laten verlopen! Zelfs toen het plots ging regenen 

en al les van buiten naar binnen moest, wisten ze dit in een 

handomdraai te regelen. Niets meer dan lof voor het team 

van Papa’s Beach House! 

Sam – via The Perfect Wedding

Wij hebben hier op 28 mei onze trouwdag gevierd. Het is 

voor ons een droomdag geworden, al les klopte: het weer, 

de gasten, de bediening, het eten, het programma wat we 

hadden. Echt al les. En ook belangri jk: niet al leen wij maar 

ook de gasten waren super enthousiast over de locatie. Dus 

wil je graag een relaxte, gezell ige trouwdag dan is Papa’s 

Beach House ‘the place to be’! 

Katinka – via The Perfect Wedding

Testimonials
Oprecht een toptrouwlocatie! Uitstekende service en 

kwaliteit,  het eten is heerl i jk en voor een open sfeer een 

heerl i jke locatie. Aanrader. Het strandje geeft je het 

ult ieme beach gevoel. Wil je een Ibiza-look-wedding, dan is 

deze locatie daar echt geschikt voor. Alle wensen worden 

uitgebreid besproken en de aardige professionele dames 

van de sales denken echt met je mee!

Linda – via Top Trouwlocaties
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Papa’s Beach House beschikt over gratis 
parkeergelegenheid.

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

W  papasbeachhouse.nl

Papa’s
Beach House

Claus Courtyard 
hotel

P PP

P

Haarlemmermeerse
Bos

IJweg

Bosweg

N201

Haarlem

650 mtr.

Schiphol

Amsterdam

Den Haag




