
BANDU BEACH 
Studenten brochure

Naast dat Bandu Beach gespecialiseerd is in het organiseren 
van bedrijfsfeesten, familliefeesten, kinderfeesten, 
vrijgezellenfeesten, sportdagen, vergaderingen, trouwerijen 
en andere grote evenementen. Zijn wij er ook om het 
studentenfeest te organiseren voor jou klasgenoten of school. 
Bij ons is er een geruime keuze uit verschillende activiteiten 
waarbij wij ook eten en drinken verzorgen voor deze 
feestdag! Wij zitten altijd klaar om u advies te geven en 
samen naar de mogelijkheden omtrent het studentenfeest.
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Eten & Drinken
Boek nu uw compleet verzorgde barbecue

Bandu Beach is de ideale locatie waar je met een kleine of grote groep van school een feest kan houden. Wij hebben al 
veel studentenfeesten mogen organiseren de afgelopen jaren. Het feest kan gecombineerd worden met een 
activiteit, workshop of een BBQ. 

Onze BBQ boven de 20 gasten worden volledig met lopend buffet verzorgd waarbij u kunt denken aan verschillende 
salade, groente, friet, vlees, vis, vega optie en een sauzen bar. Hierbij komt u niks te kort en wordt het vlees door onze 
grillmaster bereid.

Hierbij kan er een drankarrangement worden afgesloten waarbij dit is gecalculeerd voor studentenfeesten. Dit kan 
samengesteld worden met bier, fris, wijn en of shotjes. Zie pagina 8 voor meer uitleg.

Voor interesse en / of vragen, mail naar events@bandubeach.nl en dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.
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Studenten arrangement Bandu Basic     €24,00 pp

De Barbecue Bandu Basic bestaat uit:

Start met een een bittergarnituur (als optie €1,50 pp)

BBQ
- Stokbrood
-  Friet
-  Sauzenbar
-  Kipsate
-  Hamburgers
-  Spareribs 
- Kippenpoten
-  Worst
-  Gemengde Salade

Met eigen bar (+ €440) bestaat uit: 
-  Fust Grolsch bier van 20L
-  6 Flessen wijn naar keus 
-   6 Flessen frisdrank naar keus
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Studenten arrangement Bandu Deluxe (drank op nacalculatie)  €44,00 pp

De Barbecue Bandu Deluxe bestaat uit:

Start met een een bittergarnituur en een shotje (als optie €6,50 p.p)

BBQ
- Stokbrood
-  Friet
-  Sauzenbar
-  Kipsate
-  Hamburgers
-  Spareribs 
- Kippenpoten
-  Worst
-  Gemengde Salade

Granddessert: 
-  Verschillende soorten ijs
-  Bonbons
-  Roomsoezen toren
-  Fruitsalade

Met eigen bar (+ €440) bestaat uit: 

-  Fust Grolsch bier van 20L  
-  6 Flessen wijn naar keus 
- 6 Flessen frisdrank naar keus



3 gangen menu
Voorgerechten
Soep van de dag

Broodmandje met kruidenboter

Hoofdgerechten
Kipsate
Zalmfilet

Falafel  Bowl

Nagerecht
Grand dessert

*€30,00 p.p

BANDU MENU

Voorgerechten
Carpaccio

Gegratineerde Gamba’s
Tomaten Tartare met Mozzarella

Hoofdgerechten
Zeebaarsfilet 

Mosselen
Rumpsteak 

Bandu Burger
Falafel bowl

Nagerecht
Grand dessert

*€44,00 p.p

DELUXE MENU 

THAISE  MENU

Voorgerechten
Thom Kai Kai

Loempia Kip of Vega
Viskoekjes

Hoofdgerechten
Kip Cashew

Knoflook met zeebaars
Romige rode Curry met gamba’s

Nagerecht
Granddessert

*€40,00 p.p 
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Studenten Bar

 

    

Bandu Beach heeft een nieuw concept bedacht betreft de drankregeling bij vrijgezellenfeesten.
Wij zelf zijn worden er niet vrolijk van als U, als gast te kort komt aan aanvoer van drank, zeker op DE 
DAG. Daarom hebben wij bedacht dat u zelf een bar krijgt volledig verzorgt met een fust  bier, flessen 
wijn en frisdrank. Dit is bij te boeken bij het BBQ arrangement.  
 
Wij helpen natuurlijk u graag mee om dit zo goed mogelijk verzorgd te hebben.

Hierbij de prijzen om u bar aan of bij te vullen zijn.
- Tafel biertap van 4L        €50 borg + €100 volle tap 
-  Fust Grolsch bier 20L per fust      Vanaf €300
-  Fust Grolsch bier 50L per fust     prijs op aanvraag
-   Doosje huis wijn die je zelf kan samenstellen (rood/wit/rose) €108 per doos  (€18 per fles)
-   Jordy krokodil met 10 shotjes naar keuze      €40
- Fles frisdrank per fles       €6



Activiteiten 

Bij Bandu Beach kunt u terecht voor alle denkbare workshops voor stu-
dentenfeesten. De workshops worden vaak gecombineerd met een dag of 

avond arangement. Waarbij er bij de activiteit makkelijk pauze in gelast kan 
worden. Bijvoorbeeld bittergarnituur, BBQ of een drankpauze. 

Om er een onvergetelijke dag van te maken kunt u zelf de activiteit kiezen. 
Dit mag ook meer dan 1 activiteit zijn. Op basis van u wens maken wij een 

programma waarin er overzichtelijk stap voor stap wordt neergezet wat u dag 
en of avondprogramma word. 

 
Geïntresseerd? 

Mail naar events@bandubeach.nl 
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KITEN
In deze workshop ga je met zijn allen het strand op 
en leer je de krachten van de natuur kennen. Je leert 
omgaan met professionele kites. Na een korte uitleg en 
een veiligheidsinstructie kan zowel jong als oud de kites 
besturen.

Tijdsduur 1 uur. (Inclusief begeleider)

COCKTAILS MAKEN
Samen met je collega’s, vrienden of familie een workshop cocktails 
shaken? De heerlijkste Caipirinha, Tequila Sunrise of Strawberry 
Martini kunnen maken? Onder professionele begeleiding leert u de 
lekkerste cocktails te shaken. Na het shaken is er tijd om lekker te 
loungen en van de cocktails te genieten. 

Tijdsduur 1 uur. (Inclusief begeleider)

Vanaf 10 Personen

Vanaf 10 Personen
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BE ROBINSON
Expeditie Robinson, de unieke uitdaging waar overleven 
en competitie centraal staat. Be Robinson! In navolging 
op het zeer populaire en specta- culaire TV 
programma hebben we een programma ontwikkeld
 gericht op teambuilding, overlevingsdrang en 
creativiteit tijdens de Expeditie. Het is het ultieme 
overlevingsspel aan de Noordzeekust, waarbij het draait 
om teamspirit! 1,5 uur Vanaf 20 Personen

Beach Volleybal
Wie wil er nou niet met blote voeten in het zand staan 
en gezellig een potje volleyballen met vrienden onder 
de warme zon? Beach volleybal is een spel waarbij het 
de bedoeling is om  de bal bij de tegenpartij binnen de 
lijnen op de grond te krijgen 

Bubble voetbal
Bubble voetbal is een spectaculaire variant van voetbal, waar-
bij de spelers zichzelf in een opgeblazen bal heffen. Dit pak 
dient als bescherming, maar ook als wapen. Hiermee kan door 
spelers de gekste capriolen worden uitgehaald. Dit zorgt voor 
een spectaculaire ervaring waarbij de spelers over het veld 
zullen rollen. Het is fantastisch om te doen, maar ook hilarisch 
om te zien. Het is een fysieke en mentale veldslag wat 
fantastisch zal werken op de lachspieren. Dus durven jullie 
deze uitdaging aan?!

Vanaf 10 Personen

Vanaf 10 Personen
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PARTY TIME! 
Stel je eigen feest samen

Hawai slinger           prijs op aanvraag
Cocktailbar met barman        prijs op aanvraag    
             (min afname 50 cocktails)
Garderobe           prijs op aanvraag
Live act            prijs op aanvraag
Oestermeisjes           prijs op aanvraag
Silent Disco           prijs op aanvraag
Disco verlichting          prijs op aanvraag
Dj incl. Geluidsinstallatie en DJ set      prijs op aanvraag
Live - band           prijs op aanvraag
Thema feest aankleding        prijs op aanvraag
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Algemene Voorwaarden 

Op al onze transacties zijn de Uniforme Horeca voorwaarden van 
toepassing. Deze zijn in te zien op www.horeca.org. Indien gewenst 
kunnen wij de voorwaarden kosteloos naar u opsturen. 
Alle genoemde prijzen in deze brochure zijn exclusief 9% en 21% 
BTW indien anders vermeld*.

Facturatie
Bij ons kunt u betalingen verrichten met pin, creditcard en cash. Bij 
een bedrag hoger dan €500,00 is het tevens mogelijk de rekening 
per factuur te voldoen. Dit geld alleen voor bedrijven. Bij het 
versturen van een factuur berekenen wij €15,00 administratiekosten. 
Particulieren ontvangen geen factuur en dienen voorafgaand aan het 
feest het totale bedrag te voldoen. Bij het bereiken van een 
uiteindelijke overeenkomst dient u de offerte getekend naar ons 
terug te retourneren.
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Gastenlijst
Uiterlijk zeven werkdagen voor uw bijeenkomst ontvangen wij per e-mail 
(events@bandu.nl) het voor de factuur bepalend aantal gasten welke tijdens uw bijeenkomst 
aanwezig zullen zijn. Het financiële risico, dat op de dag van uitvoering minder gasten 
aanwezig zijn wordt gedragen door de opdrachtgever. De uiteindelijke factuur wordt 
opgesteld aan de hand van het opgegeven definitieve aantal personen. Als er op de dag van 
uitvoering meer gasten dan opgegeven aanwezig zijn worden deze kosten op basis van 
nacalculatie in de eindfactuur opgenomen.

Annuleren
Indien u een overeenkomst wenst te annuleren dient u door middel van aangetekend 
schrijven dit aan ons mede te delen.Volgende de uniforme horeca voorwaarden gelden de 
volgende artikelen omtrent het annuleren van een groepsreservering:

Annuleren bij:
Het betalen van % van de reserveringswaarde 
> 6 maanden voor tijdstip       0 %
> 3 maanden voor tijdstip     10 %
> 2 maanden voor tijdstip     15 %
> 1 maand voor tijdstip     35 %
> 14 dagen voor tijdstip      60 %
> 7 dagen voor tijdstip     85 % 
< 7 dagen over tijdstip          100 %
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Routebeschrijving

Strandpaviljoen Bandu Beach is gelegen 
op het strand van Scheveningen in Den 
Haag. De boulevard van Scheveningen is 
makkelijk te bereiken met de auto, bus en 
of tram. 
Voor meer informatie www.htm.nl 

Strandpaviljoen Bandu Beach
Strand Noord 16
2586 ZZ Scheveningen

T: 0703547042
M: events@bandubeach.nl
W: https://bandubeach.nl
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We zien u graag  terug voor een 
onvergetelijke dag bij 
strandpaviljoen Bandu Beach


