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of misschien een modeshow?

INHOUD
Inleiding
Groen
Parkeren
Proost
Ontbijt
Lunch
Diner
Snacks
Desserts
Drinks
Teambuilding
Vergaderen
DJ of band
Ov. faciliteiten
Voorwaarden

PRIJZEN ZIJN ONDER VOORBEHOUD EN EXCLUSIEF BTW
(6% BTW FOOD & NON-ALCOHOLIC DRINKS
21% BTW OVERIGE)

2
3
4
4
5
6
8
15
17
18
19
19
20
20
22

GROEN
In september 2016, is Aloha genomineerd voor de GAIA GREEN AWARDS.
Dit zijn nieuwe awards voor horecabedrijven die zich onderscheiden
op het gebied van duurzaam ondernemen.
Met trots hebben we de 1e prijs gewonnen, maar nog trotser
zijn we op het feit dat steeds meer mensen, organisaties en
instanties ook mee willen werken aan milieubewuster leven.
In november 2016 hebben we een IJMOND DUURZAAM AWARD ontvangen.
Deze IJmond duurzaam award wordt jaarlijks uitgereikt aan het
bedrijf dat duurzaam ondernemen zo optimaal mogelijk heeft
geïntegreerd in de eigen bedrijfsvoering.
Vanaf 7 februari 2017 is Aloha GREEN KEY GOUD GECERTIFICEERD.
Dat houdt in, dat we één van de duurzaamste
strandpaviljoens in Nederland zijn, en in alle
onderdelen van het bedrijf en maatschappelijk
verantwoord ondernemen. Green Key is een bekend
internationaal jaarlijks keurmerk voor duurzame
bedrijven in de recreatie- en vrijetijdsbranche.
greenkey.nl
-3- -2-

PARKEREN BIJ ALOHA
Parkeren bij Aloha, langs de Reyndersweg en is gratis.

PROOST
Vers fruitcocktail

Prijs per cocktail €

4,00*

Keuze uit diverse cocktails:
Mojito, Caipirinha, Gin Tonic, Pina Colada etc.
Prijs per cocktail €

7.50*

Prosecco di Valdobbiadene Frizzante
Veneto, Italie - Levendig met milde mousse & droge afdronk
Prijs per fles
€ 25,00*
Cava, Gramona Brut Imperial ‘Gran Reserva’
Penedes, Spanje - Fijne mousse, fris & lichte tonen van rijp fruit
Prijs per fles
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€ 37,50*

(*Prijzen exclusief BTW)

ONTBIJT
vanaf 25 personen
PIT STOP

€ 9.50*

p.p.

Croissant met zelfgemaakte jam
Muffin
Verse Jus d’Orange
Barista koffie en thee

HEALTHY RISER

€ 14.50*

p.p.

Yoghurt en homemade granola
Vers fruit dumpling
(met verse jus d’orange)
Havermout met cranberry’s
Power Pancakes (glutenvrij)
met banaan, havermout,
amandelmelk & honing,
met verse blauwbessen
Barista koffie en thee
(*Prijzen exclusief BTW)

SANDWICHES & EGGS

€ 14.50*

Roerei
Bacon van de grill
Gekookte eitjes
Sandwiches Vanmenno.nl
Toast
Kaas en ham
Zelfgemaakte Jam
Verse Jus d’Orange
Barista koffie en thee

p.p.

LUNCH

vanaf 25 personen

SANDWICHES & SALADES

€ 12.50*

p.p.

HOT & COLD

€ 17.50*

p.p.

Prijs LUNCH
per cocktail
BBQ BURGER
BUFFET€ 4 € 17.50*

p.p.

Diverse luxe sandwiches (Vanmenno.nl) met o.a.
biologische ham, brie, gegrilde groenten
en zelfgemaakte jam
Rauwkostsalade
Luxe groene salade
Zelfgemaakte IJsthee en muntwater
Minestrone soep
Pulled pork met BBQ sauce
Diverse biologische vleeswaren, kaas en zoet
Sandwiches Vanmenno.nl
Rauwkostsalade
Luxe groene salade
Zelfgemaakte IJsthee en muntwater.

PROOST
Vers fruitcocktail

Biologische hamburger van 100% rundvlees (1pp, vega burger mogelijk)
Keuze uit diverse cocktails:
Biologische
bol
Mojito, Caipirinha, Gin Tonic, Pina Colada etc.
Gekarameliseerde
uienringen
per cocktail € 7.50
GegrildePrijs
ananas
Gefrituurde
Prosecco diaardappelwedges
Valdobbiadene Frizzante
Curry,
Mayonaise
Veneto,Ketchup,
Italie - Levendig
met milde mousse & droge afdronk
BBQ sausPrijs per fles
€ 25
Aïoli
Zelfgemaakte
ijsthee
en muntwater
Cava, Gramona
Brut Imperial
‘Gran Reserva’
Penedes, Spanje - Fijne mousse, fris & lichte tonen van rijp fruit
Prijs per fles
€ 37,50

-4-
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(*Prijzen exclusief BTW)

WALKING DINER
Terwijl u en uw gasten het feest vieren, kunt u genieten van
diverse klassieke Aloha gerechten met voor ieder wat wils.
Gedurende de avond (in ong. twee uur) wordt het diner in 6
prachtig opgemaakte gerechtjes door onze mensen geserveerd.
Het feest gaat gewoon door, en waar u ook bent, staat of zit,
krijgt u een gerechtje aangeboden. Deze worden opgemaakt op
een duurzaam vervaardigd bordje of bakje van geperst palmblad
uit India. Deze zijn 100% biologisch afbreekbaar en de productie
draagt bij aan betere leefomstandigheden
voor de lokale bevolking.

DINER

vanaf 25 personen

BEST OF ALOHA - WALKING DINER
€ 32.50*
GANG 1.

GANG 2.

GANG 3.

GANG 4.

GANG 5.

p.p.

Soto Ayam - Indonesische kippensoep met noedels en ei
of
Zoete aardappelsoep met kokos en koriander
--Indonesische kipsaté van de BBQ met satésaus en brood
of
Biologische mini hamburger (vegetarisch op aanvraag)
--Glory Bowl - Vegetarisch, glutenvrije salade.
Met volkorenrijst, geroosterde amandelen, rode bieten, spinazie,
wortel, gebakken tofu & een sesam-tamari-appelcider dressing
of
Chicken Ceasar Salade - met biologische kipfilet van de grill,
sla Romaine, ansjovis & Parmezaanse kaas
--Daging Rendang - Biologisch op Indonesische wijze bereidt
rundvlees met geroosterd cocosmeel, pandanrijst en
Atjar Ketimun (frisse zoetzure salade)
of
Spare Ribs met coleslaw, mini gepofte aardappel & BBQ saus
of
Zalm papillot met mango salsa
--Chocolate Brownie met vanille ijs en
frambozen saus
of
Pineapple Crème brûlée
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(*Prijzen exclusief BTW)

DINER

vanaf 25 personen

CLASSIC BBQ

€ 25.50* p.p.
Biologische barbecue bestaande uit:
Van de grill (keuze 5 uit 10)
1. Biologische worst
2. Indonesian chicken satay
3. Spare ribs (Succulunt spicy ribs)
4. 100% Beef burger
5. Groentenspies met kruidenolie
6. Homemade Aloha vega burger
7. Gegrilde zalmzijde
8. Beef Argentina
9. Gambaspies met kruidenolie
10.Lamskebab met tzaziki

SALADE: (keuze 2 uit 4)

1. Mix salade, gemengde groene salade met rauwkost en frisse kruiden
dressing
2. Potato salad, verse grove aardappelsalade met mayonaise en bieslook
3. Atjar, verse zoet-zuur salade
4. Griekse salade, luxe gemengde salade met zongedroogde tomaatjes,
feta kaas en pesto dressing.

SIDES:

Brood
Gefrituurde aardappelwedges
Aïoli
Satésaus

Extra items van de grill of salade € 4.50*
-10-

p.p.

(*Prijzen exclusief BTW)

DINER
DINER

vanaf 25 personen

BBQ ALOHA

€ 32.50* p.p.
Biologische barbecue bestaande uit:
Van de grill (keuze 5 uit 12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Chicken Teriyaki
Beef Taglia: Biefstuk met Parmezaanse kaas en rucola
Biologische worst
Slowroasted pulled pork
Vis papillot (vis van de dag met verse groenten, citroen en verse kruiden)
Roastbeef (rundvlees gemarineerd met oa: rozemarijn, tijm en knoflook)
Thai chicken satay (biologische gemarineerde kipsate)
Mix van gegrilde groenten, met knoflookolie, verse kruiden en
geroosterde pompoenpitten
9. Homemade Aloha vega burger
10.Hele gegrilde zalmzijde
11.100% Beef burger
12.Gambaspies met kruidenolie

SALADE (Keuze 2 uit 4)
1.
2.
3.
4.

Salade van avocado, quinoa en kikkererwten
Couscous salade
Roasted corn & pepper salsa salade
Griekse salade, luxe gemengde salade met zongedroogde tomaatje,
feta en pesto dressing

SIDES

Brood
Gefrituurde aardappelwedges
Satésaus
Aïoli
BBQ saus
Pineapple chutney

Extra items van de grill of salade € 4.50*
-12-

p.p.

(*Prijzen exclusief BTW)

DINER

vanaf 25 personen

BUFFET ‘INDONESIA’

€ 27.50*

p.p.

Dit diner wordt niet alleen gepresenteerd als buffet,
het kan ook uitgeserveerd worden. Bij deze optie komen de
verschillende gerechten op tafel te staan.

Specialiteit van de chef:

Rendang: Rundvlees stoofschotel met geroosterd cocosmeel
Ayam Semoor: Kip in ketjap-sambal saus
Ikan Bumbu Bali: Makreelmoten met bumbu balisaus
Kipsaté: Gemarineerde kipsaté met pindasaus
Sambal Goreng boontjes: Sperciebonen in sambal-cocossaus
Tahu Telor: Indonesische omelet met tofu
Emping: Cracker gemaakt van Melindjo noo
Pandanrijst
Kroepoek

(*Prijzen exclusief BTW)
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DINER

vanaf 25 personen

BBQ BURGER BUFFET

€ 17.50*

p.p.

KINDERBUFFET

€

p.p.

Biologische hamburger van 100% rundvlees (1pp, vega burger mogelijk)
Biologische bol
Gekarameliseerde uiringen
Gegrilde ananas
Gefrituurde aardappelwedges
Curry, Ketchup, Mayonaise
BBQ sauce
Aïoli

9.50*

Hotdog - Biologisch worstje van de BBQ met een broodje en saus
Zalmfilet van de BBQ
Patat
Rauwkost tomaat, wortel en komkommer
Appelmoes
Ketchup en mayonaise

-10-
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(*Prijzen exclusief BTW)

SNACKS
vanaf 25 personen

BITTERGARNITUUR

€ 3,50*

p.p.

WORST & KAAS

€ 4,50*

p.p.

BROOD & DIPS

€ 3,50*

p.p.

WERELDHAPJES

€ 6,00*

p.p.

Biologische bitterballen
Vega loempia
Kaas loempia
Chilisaus
Mosterd

Diverse soorten gedroogde worst
Beemster kaas oud en jong belegen
Creamy musterd
Amsterdams tafelzuur

Turks brood uit de oven
Aïoli
Raita (yoghurt dip met verse kruiden en komkommer)
Olijven tapenade
Biologische bitterballen
Vega loempia’s
Chicken piri piri (pittige borrelsticks)
Gemarineerde olijven
Turks brood uit de oven met Aïoli en Raita
(yoghurt dip met verse kruiden en komkommer)
Chilisaus
Mosterd

OLIJVEN
€ 3,75* per bakje
Gemarineerde olijven groen en zwart met rozemarijn en tijm
(*Prijzen exclusief BTW)
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CROSTINI TRIO

€ 6,50*

per 3

AMUSES

€ 4,50*

per stuk

RAW FRUIT & SMOOTHIE

€ 7,50*

p.p.

GUACAMOLE & TOMATENSALSA

€ 7,50* per bakje

Crostini met zalm tartaar en cream cheese,
Crostini met truffel, tomaat en basilicum tapenade,
Crostini met Parmaham, pesto en rucola.
Gebakken Wonton met wilde gerookte zalm, kaviaar en crème fraîche.
Boekweit blini’s met rode biet, Feta, walnoot en kokos dressing.
Surf&Turf brioche met geroosterde biefstukreepjes, gebakken gamba
& pittige tomatenjam.
Fruitbuffet waar een kok vers fuit van het seizoen snijdt.
Ook staan wij klaar om er een heerlijke vers-fruit-smoothie
van te maken. Met fruitsoorten van het seizoen zoals meloen,
druiven, aardbeien, kiwi, appel & peer.
Tortilla chips met heerlijk vers bereide
tomatensalsa en Guacamole

BBQ SATAY AYAM

€ 7,50*

p.p.

NOOTJES

€ 3,50*

per bakje

Kipsaté live van de BBQ (2 stokjes p.p.).
Geserveerd met satésaus, brood,
atjar en kroepoek.

OESTERS - 24 Stuks

€ 75,00
Klassieke oesters (rauw) op ijs met sjalottenvinaigrette
Gestoomde oesters met een oosterse soja/lime dressing
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(*Prijzen exclusief BTW)

DESSERTS
vanaf 25 personen (behalve Ben & Jerry’s)
FRUIT & IJS

€

7,50*

p.p.

BEN & JERRY’S

€

3,50*

p.p.

DESSERT BUFFET

€ 10,50*

p.p.

Vers gesneden fruit, koud of gegrild van de BBQ
Fruit van het seizoen, ananas, watermeloen, perzik etc.
Met vanille ijs en slagroom
De beroemde ijscups in diverse smaken
Ijstaarten
Tiramisu
Vers fruit
Chocoladefontein met lange vinger
(*Prijzen exclusief BTW)
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DRINKS

Drank arrangement vanaf 25 personen

1.

Volledige uitkoop tijdens borrel, diner of feest.
Uitkoop bier, wijn en fris
(huiswijn, tapbier, kofie/thee)
Minimaal 4 uur € 6,50* p.p.p.u.

2.

Combinatie van uitkoop en nacalculatie.
Drankjes tijdens borrel op nacalculatie,
drankjes tijdens feest vanaf bv. 20:00u.
Uitkoop bier, wijn en fris, minimaal 4 uur
(huiswijn, tapbier, kofie/thee)
Nacalculatie en vanaf 20:00u € 6,50* p.p.p.u.

3.
Alle drankjes op nacalculatie.
Jullie als gast kunnen zelf bepalen wat het
drank assortiment is.
Naast alle opties kunnen wij ook een sappenbar
of cocktailbar organiseren. De lekkerste
cocktails of verse fruit/groentesappen maken
wij graag voor u klaar.
-18-

(*Prijzen exclusief BTW)

teambuilding

Sportactiviteiten op het strand in samenwerking met:
Greenwaves-watersport.nl | Outstandingevents.nl |
strandfabriek.nl | kiteflow.nl
Blokarten
Outdoor lasergamen
Zandsculpturen
Kajakken
Powerkiten
Beachvolleybal
Surfen
Kiten
Suppen
enz.

vergaderen bij aloha
In de Maui zaal naast Aloha exclusief:
Voor vergadering prijs vanaf:
€ 350,00*
Inclusief: beamer, scherm en flip-over
Faciliteiten en techniek:
Verzorgen wij in overleg

(*Prijzen exclusief BTW)

-19-

prijs op aanvraag*

DJ OF BANDS

Aloha heeft contact met veel DJ’s.
Eigen DJ’s zijn natuurlijk ook mogelijk.
DJ inclusief apparatuur (4 uur)
Bands in overleg

€ 600,00*
prijs op aanvraag*

OVERIGE FACILITEITEN
Beamer en scherm
DJ Booth
Fotograaf 2 uur
Afschermen terras bij Maui dmv bamboeplanten
Zaalhuur exclusief
Extra tent op het strand
nd
Extra verlichting en geluid op het strand
(Party on the beach)
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€ 100,00*
€ 350,00*
€ 300,00*
€ 300,00*
prijs op aanvraag*
prijs op aanvraag*
prijs op aanvraag *

(*Prijzen exclusief BTW)

voorwaarden

Betaling eten en voorschot drank 100% vooraf (1 week voor
event). Betaling drank verrekening binnen 8 dagen na event.
Na het tekenen van de definitieve offerte, ontvangen jullie
een aanbetalingsnota van €500. Deze graag binnen 8 dagen
voldoen. Alle prijzen zijn onder voorbehoud en exclusief BTW.
Huurprijs van de Maui zaal is inclusief de veranda, het stuk
strand aan de noordkant van de zaal en bestaande meubilair,
maar exclusief eventueel extra benodigde aankleding.
Schade aan Aloha en interieur door aanwezigen event voor
rekening klant.
Uiterlijk een week voor het event wordt het definitief
aantal personen doorgegeven. Worden er binnen een week
voor het event nog wijzigingen in de aantallen aangebracht,
dan wordt 100% van de niet afgenomen produkten in rekening
gebracht.

MAHALO
-22-

A LO H A

W i j k

a a n

Z e e

N o o r d p i e r

Strandpaviljoen ALOHA
Reyndersweg 2
1951 LA VELSEN-NOORD
0251 374130
info@alohabeach.nl
www.alohabeach.nl

