FOOD ARRANGEMENTEN
ONTBIJT | € 9,50
Vers brood, croissant, roerei, verschillende soorten beleg,
gerookte zalm en Griekse yoghurt met vers fruit.

LUNCH 1 | € 11,50
Vers brood, verschillende soorten beleg, kroket, soep van de dag, en een fruitsalade.

LUNCH 2 | € 14,50
Vers brood, makreel salade, gerookte ribeye, mozzarella tomaat basilicum,
oude & jonge kaas, soep, mini hamburger, groene salade en vers fruit.
----MINIMAAL AANTAL PERSONEN VOOR ONDERSTAANDE BUFFETTEN IS 20 PERSONEN

BBQ 1 | € 19,50
Saté van gemarineerde kippendijen, US beefburger, home made spareribs, merquez,
zalmpakketje, groene salade, aardappelsalade, gegrilde groenten, frites,
brood en verschillende sauzen.

BBQ 2 | € 27,50
US black Angus steak, US beefburger, lamsspies, garnalen spies,
kabeljauw in bananenblad, maïskolf, gegrilde groenten, aardappel salade,
frites, brood en verschillende soorten sauzen.

BIOLOGISCHE BBQ | € 22,50
Biologische vlees en duurzaam gevangen vis.
Rump steak, beefburger, spareribs,
kabeljauw in bananenblad, maïskolf, gegrilde groenten, aardappel salade,
frites, brood en verschillende soorten sauzen.

PASTA BUFFET | € 17,50
Koude pastasalade met tonijn, rucola zongedroogde tomaten, pesto,
tagliatelle met zalm of tagliatelle met gegrilde groenten en paddenstoelen,
penne Bolognese of penne pesto, lasagna.
Keuze uit 4 pasta soorten.
Dit buffet komt met een groene salade, brood met aioli en tapenade.

AZIATISCH BUFFET (O.A. INDISCH, THAIS OF INDIAAS) | € 19,50
Vraag ons naar de mogelijkheden, wij helpen u graag met
het samenstellen van een heerlijk buffet.

Strandslag 6 en 7 Den Haag
Postadres: Kiplaan 27
2566 SP Den Haag

+31 (0)6 34 01 65 88
info@pier32.nl
www.pier32.nl

IBAN NL 80 INGB 0007 34 1383
KvK 64049043
BTW NL0044492955

KEUZE MENU (SELECTIE VAN ONZE MENUKAART) vanaf 10 pers.
Zie aparte menukaart
DESSERTBUFFET | € 6,50
Keuze uit 4 gerechten: chocolade mouse, panna cotta met rood fruit, ijstaart, tiramisu of vers fruit.
----

BITES PER STUK
Bruschetta’s (tomaat basilicum, makreel of vitello tonnato) € 1,25
Bittergarnituur ( mix van luxe bitterballen, springrolls, panko shrimps, spinazie kaas kroket) € 1,00
Mini hamburger vlees of vega € 3,50
Soepje € 2,00
Yakitori saté € 1,50
Garnalen spies € 2,25
Zalm tartaar € 2,50
Crispy chicken bites € 1,00
Oester € 2,75
Flammkuchen (zalm, rib eye of vega) € 1,50
Puntzak friet € 2,00

TAFEL GARNITUUR - € 3,50 per persoon
Brood met aioli en tapenade
Crudite (groente sticks) met blauwe kaas dip
Gemarineerde olijven
Nootjes

PIER 32 BORRELPLATEAU | Vanaf 2 personen: € 8,50 per persoon
Combinatie van vlees, vis en vega
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DRANK ARRANGEMENTEN
AFKOOP BINNENLANDS GEDISTILLEERD | VANAF 50 PERSONEN
Bier (tap), wijn, jenever, frisdrank, vruchtensap, koffie & thee
3 uur € 19,00 pp
4 uur € 24,50 pp
5 uur € 29,50 pp
Voor elk extra uur: € 5,50 pp toeslag

AFKOOP BUITENLANDS GEDISTILLEERD | VANAF 50 PERSONEN
Bier (tap), wijn, jenever, rum, wodka, gin, whisky, likeuren, frisdrank, vruchtensap, koffie & thee
3 uur € 23,50 pp
4 uur € 30,00 pp
5 uur € 36,50 pp
Voor elk extra uur: € 6,50 pp toeslag

MUNTJES
Je kunt bij ons munten kopen en deze aan de gasten uitdelen.
Als de munten op zijn, kunnen de gasten zelf munten bij kopen of contant afrekenen.
Bier van de tap, frisdrank, koffie en thee
Wijn, speciaalbier, jenever (binnenlands gedist.)
Buitenlands gedestilleerd en longnecks

2 munten
3 munten
4 munten

Prijs per muntje € 1,25

NACALCULATIE
Het is ook mogelijk om de drank op basis van nacalculatie te betalen.
Wij turven dan de drankbestellingen op basis van de prijzen van onze kaart.
Nacalculatie kan ook in combinatie met het afkopen van drank.
Bijvoorbeeld de eerste 2 uur afkopen en alles daarna op nacalculatie.

WELKOMST DRANKJES
Prosecco € 3,75 per glas
Fruitsappen € 2,50 per glas

TAP JE EIGEN BIER
Lijkt het je leuk om tijdens jouw feest of evenement zelf je eigen koude biertje tappen?
Wij hebben de Beer Up Bierton. Een unieke tapinstallatie waar jij en je gasten zelf de barman zijn. Uit een fust
komen 80 glazen bier. En wil je meer bier tappen dan sluiten we er gewoon nog een aan.
Kosten: Vanaf 1 fust te huur. Inhoud: 80 glazen bier: € 180,00
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NON-FOOD ARRANGEMENTEN
Huur vergaderruimte

€ 75,00 per dag deel

Music band of DJ

Op aanvraag

Geluidssysteem

€ 125,00

Lichtsysteem

€ 75,00

Microfoon

€ 25,00

Beamer & scherm

€ 75,00

Tent bij slecht weer

€ 125,00

Decoratie
ballonnen, bloemen, vuurkorven... Op aanvraag
Sportactiviteiten

Op aanvraag

BRUILOFT
Pier32 is een officiële trouwlocatie.
Wil je je bruiloft op een bijzondere plek aan het strand vieren?
Vraag dan naar onze mogelijkheden.

CONTACT
info@pier32.nl | 06 34 01 65 88
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