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Lunchen op het strand van Scheveningen

Lunchen aan zee
Niets zo ontspannen als lekker eten aan het strand met uw vrienden, familie, kennissen of collega’s. Om uw keuze gemakkelijker te maken,
hebben wij een aantal arrangementen voor u samengesteld. Natuurlijk is het altijd mogelijk de gerechten naar wens uit te breiden of te
wijzigen. Wij maken graag uw lunchgeheel naar uw wens.

Top Strandpaviljoen in Scheveningen
Dit strandpaviljoen is gelegen aan het strand van Scheveningen, vlakbij het karakteristieke Kurhaus met een prachtig uitzicht op de markante
Pier. Zelfs bij wat minder goed strandweer is het er goed toeven dankzij de 12 openhaarden en 40 loungebanken. De wuivende palmen en
het geruis van de zee maken dat alle gasten zich heerlijk kunnen ontspannen. Voeg daarbij de relaxte muziek, de heerlijke zomerse
gerechten, de lekkere koele drankjes en dit wordt een plek die niemand meer wil verlaten. Strandpaviljoen Blue Lagoon Scheveningen biedt
comfort, luxe en een zee aan mogelijkheden. Toplocatie aan het strand, sfeervolle ambiance en met zorg bereide gerechten. Dat alles maakt
van deze strandlocatie niet zomaar een strandrestaurant. Het is ook de ideale locatie voor jouw vrijgezellenfeest. Of wat dacht u van de
vele evenementen en workshops?

Bij onze lunches is inbegrepen
Lunch keuze 1
Wit en Bruine broodjes kaas en gegrilde ham
Bekertje melk
Stukje fruit

Lunchbuffet keuze 2
Diverse luxe broodjes
Zoet beleg
3 soorten vleeswaren
2 soorten kaas
Een kroket
Diverse soorten rauwkost en salade

Lunchbuffet de Luxe
Soep van de dag
Diverse luxe broodjes
Zoet beleg
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3 soorten vleeswaren
Kaas
Een kroket
Een uitgebreid saladebuffet

Prijs
Lunch keuze 1: € 9,75 p.p.
Lunchbuffet Keuze 2: € 16,50 p.p.
Lunchbuffet de Luxe: € 20 p.p.

Prijzen zijn exclusief BTW en op basis van minimaal 25 personen.
De prijs van dit arrangement is geldig vanaf half maart tot en met eind oktober 2023.
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