WELKOM
TROUWEN OP HET STRAND met je blote voeten in het
zand en het kabbelende zeewater op de achtergrond.
Niets is romantischer en guess what: je hoeft er niet eens
meer voor naar het buitenland.
Aan de voet van natuurgebied de Amsterdamse
Waterleidingduinen ligt Bodhi Beach, verscholen in een
prachtige setting, met niets meer dan duinen, zee en
damherten op de achtergrond.
Een plek die alles heeft om om van jullie bruiloft een
onvergetelijke herinnering te maken. Een intieme
ceremonie onder een romantisch prieeltje, gezellige
receptie met uitzicht op zee, heerlijk diner bij
zonsondergang en aansluitend een knalfeest met al jullie
dierbaren.
Wij zorgen dat jullie kunnen genieten van een
onvergetelijke dag

Carolijn Bijker

De Locatie

BODHI BEACH
Bodhi heeft binnen in het paviljoen capaciteit
voor 120 personen staand. Zittend aan tafel
kunnen er 70 gasten dineren. Het is mogelijk om
de capaciteit uit te breiden tot 250 personen
staand en 200 personen zittend aan tafel met
een stretchtent die aan het paviljoen vastgezet
kan worden.
Naast een trouwsetting op het strand en in het
sfeervolle paviljoen kunnen we ook onze
Bedoeïenentent aankleden in een romantische
sfeer voor het feest of diner.
Bodhi ligt op 10min. lopen over het strand van
de boulevard, met onze jeeps kunnen wij gasten
die iets minder goed ter been zijn over het
strand vervoeren.
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Styling

CEREMONIE
Prieel op het strand met wit doek, tropische
bladeren en witte bloemen

€ 195

Gangpad met kokosnoten, watermeloenen
en ananassen

€ 150

Houten stoelen met hangvaasjes en
bloemen langs het gangpad (ook te
gebruiken tijdens het diner)

€ 2,50 p/st

Microfoon en speakers op het strand
(indien nodig)

€ 50

Menu

DRINKS
Nacalculatie
De drankjes die door jullie gasten besteld worden noteren wij
a la minute.
Uiteraard bepalen jullie wat wij schenken;
Pils, huiswijn & fris
Speciaal bieren
Cocktails

Mixed drinks
A la carte wijnen
Champagne

Uitkoop
Willen jullie van tevoren weten waar je aan toe bent? Kies er
dan voor om een arrangement af te kopen naar keuze; Je
sluit een arrangement af voor minimaal 4 uur. Het is ook
mogelijk om een combinatie te doen van nacalculatie en
afkoop.
Open bar huisarrangement
Pils, huiswijnen, frisdrank, koffie & thee

€ 7,50 pp p/u

Open bar huisarrangement en speciaalbieren
Speciaal bieren, pils, huiswijnen, frisdrank, koffie & thee

€ 9,50 pp p/u

Open bar gehele assortiment
Pils, speciaalbieren, huiswijnen, binnen en
buitenlands gedistilleerd, frisdrank, koffie & thee.
(m.u.v. cocktails en champagne)

€ 12,50 pp p/u
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Menu

DRINKS
Cocktailbar
Basis voor de bar incl. shaker
Cocktails vanaf
Sgroppino

€ 175,00
€ 7,50
€ 8,50

Lemonade & water bar
Limoen en munt
Gember en elderflower
Aardbei en rabarber
Water met munt en limoen

€

7,50 pp

Bubbels (per fles)
Fizz Cava Brut
Cava Brut Sparkling Rose
Champagne Gamet Rive Gauche Brut
MAGNUM Gamet Rive Gauche Champagne

€
€
€
€

Eigen bubbels of wijn meenemen?
Dat kan! Bodhi zorgt voor het uitschenken en de feestelijke
flûtes of wijnglazen.
Kurkgeld per fles

€ 15,00

Trouwen op het strand

bodhibeach.nl

32,50
32,50
50,00
95,00

7

Menu

CATERING

Onze keuken is geïnspireerd op de oost-mediterrane keuken,
vanuit de basis serveren wij het liefst vegetarische gerechten, dit
kan echter ook uitgebreid worden met - biologisch - vlees of vis.
We werken zoveel mogelijk met lokale en biologische producten.
Ons keukenteam verzorgt tijdens de hele dag de catering, vanaf
het welkomsthapje tot aan de late night snack als de laatste gast
naar huis gaat.
Graag bespreken we persoonlijk jullie culinaire wensen.
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Menu

CATERING
TIJDENS DE BORREL
Plateau Mezze met diverse hapjes
Home made humus, labne, platbrood, amandelen, olijven,
dadels, crudité met dip

€22,50 /per plank

Platbrood met home made humus en dips
Gerookte amandelen
Gemarineerde olijven

€ 7,50 /per portie
€ 3,50 /per portie
€ 3,50 /per portie

Bittergarnituur (20 stuks)
Ajuma bitterballen, samosa, kaasstengels, mini springrolls

€ 17,50 /per portie

Beach bites, minimale afname 40st
Engelenhaar rolletjes met zoete pompoen, feta & basilicum
Mini pita’s met zoete aubergine & yoghurtsaus
Mini pita’s met homemade falafel
Puntzakje zoete friet met sambalmayo
Slices Libanese pizza met za'atar, geitenkaas en peterselie
Tostada met gemarineerde makreel in rode biet, citroen
crème en dille
Frietje van het friethoes met mayo
Pizza slices, minimale afname 40st
Baba ganoush met gecarameliseerde rode ui, burrata &
courgette
Prosciutto crudo, rucola vijgen & balsamico
Zachte feta, dadels en puntpaprika
Ansjovis, olijven en kappertjes
Margherita
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SHARING DINER
€ 35,- / pp

Sharing is caring! Door gerechten met elkaar te delen wordt de setting intiem en
gezellig. We serveren de gerechten op mooie houten schalen, sommige direct
van de BBQ. Ons standaard sharing diner is vegetarisch maar dit kunnen jullie,
indien gewenst, aanvullen met biologisch vlees of vis.
Voor
Burrata, gegrilde aubergine, groene asperge, bloedsinaasappel
Fatteh (knapperige stukjes pita) met gegrilde aubergine, kikkererwten,
granaatappelpitjes en yoghurtsaus
Flatbread met home made humus en dips
Optioneel:
Prosciutto crudo met rucola, vijgen en balsamicostroop € 3pp
Inktvissalade met kikkererwten, avocado en kruiden € 3pp
Hoofd
Shashouka met gerookte paprika
Gekarameliseerde aubergine met gember
Gegrilde seizoensgroenten & halloumi van de BBQ
Optioneel:
Pannetje gamba’s met knofookolie en harissa € 4pp
Butterfly dorade met antiboise, cherrytomaat en peterselie € 4pp
Tagliate di manzo - dungesneden Bavette vd grill, rucola, parmezaan € 5pp
Sides
Gegrilde rosevalaardappeltjes met thijm en rozemarijn
Geroosterde bloemkool met tahini en sesam
Basmati rijst met munt en granaatappelpit
Na
Pannacotta met passievrucht
Mango-mini ijsmacarons
Pure chocolademousse

Menu

CATERING
SIT DOWN DINNER
Onze chef stelt graag in overleg met jullie een mooi menu samen.
2 gangen
vanaf €27,50 / pp
3 gangen
vanaf €32,50 / pp
4 gangen
vanaf €37,50 / pp
5 gangen
vanaf €42,50 / pp

Menu

CATERING
WALKING DINNER
Wil je niet zitten aan tafels maar heel ongedwongen genieten
van lekkere happen? Dan is het walking dinner de juiste
keuze voor jullie. De grootte van de gerechtjes zijn te
vergelijken met kleine voorgerechten, kies er een stuk of 5
voor een maaltijd vullend diner.
Hieronder een greep uit onze gerechtjes waar jullie uit
kunnen kiezen:
Supplement
Burrata met gegrilde aubergine, groene asperge,
bloedsinaasappel
Carpaccio van gele en rode biet met labne, munt en
granaatappelpitjes
Taartje van filodeeg, zoete pompoen, salie, geitenkaas en
basilicum
Gekarameliseerde aubergine, gember, sticky basmatirijst
Prosciutto crudo met rucola, vijgen en balsamicostroop
Inktvissalade met kikkererwten, avocado en kruiden
Tostada met huisgemarineerde zalm in rode biet, citroen
crème en dille
Tagliate di manzo - dungesneden bavette van de grill,
rucola, parmezaan
Pannacotta met passievrucht
Mango-mini ijsmacarons
Pure chocolademousse met frambozen

€ 1,50 /pp
€ 1,50 /pp
€ 2,00 /pp
€ 3,00 /pp

5 gangen walking dinner
vanaf € 29,50 / pp
6 gangen walking dinner
vanaf € 34,50 / pp
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Menu

CATERING
BODHI’S VEGETARISCHE BBQ’S

€25,00 /pp

Gegrilde bietenburger van de grill met tzaziki en zoetzure
komkommer
Gegrilde maiskolven met kruidenboter
Portobello caprese met buffelmozzarella en coeur du
boeuf tomaat
Gegrilde groene asperges met truffelolie en Parmezaan
Groene salade met gegrilde groenten & pecorino
Salade met tabouleh, pompoen, halloumi en granaatappel
Turks brood met home made humus en dips
Watermeloen slices

Extra / optioneel
Biologische merguez worstjes met honing en tijm
Spies van kippendij met ketjap-dip
Black tiger prawns met rode peper en knoflook
Bavette van de BBQ getrancheerd met knoflook en
rozemarijn
½ kreeft met citroenboter
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Menu

CATERING

PIZZA NIGHT met saladebuffet
€22,50 /pp
Geniet van de lekkerste pizza’s uit onze houtgestookte steenoven.
Terwijl wij rondgaan met verschillende slices kunnen jullie gasten ook
alvast genieten van een saladebuffet.
Pizza’s
Baba ganoush met gekarameliseerde rode ui, burrata en courgette
Prosciutto crudo, rucola vijgen en balsamico
Zachte feta, dadels en puntpaprika
Ansjovis, olijven en kappertjes
Margherita

Salade buffet
Groene salade met gegrilde groenten en pecorino
Salade met tabouleh, pompoen, halloumi en granaatappel
Gegrilde groene asperges met truffelolie en Parmezaan
Home made focaccia met humus en dips
Watermeloen slices

Trouwen op het strand
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Menu

SWEETHEARTS
kleine zoetigheden
Ijsmacarons, frambozen en/of mango
Truffel met witte chocolade ijs
Brownie met hazelnoot
Red Fruit on a stick – luxe ijslollie
Ferrero on a stick – luxe ijslollie

€
€
€
€
€

3,00
2,50
1,50
3,00
3,00

Nagerechten
Limoen merengue tartellette met verse frambozen
Pannacotta met passievrucht coulis, krokantje en
bloedsinaasappel ijs
Kaasplank - 4 soorten - met vijgenchutney en kletzenbrood
Sgroppino

€
€
€
€
€

6,50
8,50
8,50
8,50
8,50

Dessertbuffet met Ijsfontein
Salade van rood fruit
Pannacotta met passievrucht coulis
Pure chocolademousse met verse frambozen
Profiteroles, soesjestaart met chocolade
Apple crumble met vanille ijs
Slagroom

€ 9,50 /pp

Taarten (per gebakspunt)
Red Berry cake
Forest fruit cheesecake
Salty caramel cheesecake
Lemon Merengue taart
Chocolate fudge cake

€ 4,50

Bruidstaart

op aanvraag

Eigen taart meenemen?
Bodhi zorgt voor het uitserveren, de bordjes en vorkjes
Taart-geld

€ 1,00 /pp

Trouwen op het strand
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Styling

DECORATIE

Jullie kunnen de decoratie geheel in onze handen
overlaten en vertrouwen op een 100% Bodhi Boho
wedding. Uiteraard is het ook mogelijk om zelf
versiering en decoratie mee te nemen, deze kan de dag
erna opgehaald worden.
Decoratie materiaal
Witte lampionnen met of zonder lichtjes
Bloemen
Tafellinnen
Extra tafels voor sit down dinner
Houten stoelen met hangvaasjes en bloemen langs het
gangpad (tevens te gebruiken tijdens diner)
Vuurschaal met marshmellow roast
Kampvuur
Pad van led lichtjes 200st.
Zweedse fakkel
Fakkel
Prieel op het strand met wit doek, tropische bladeren en
witte bloemen
Gangpad met kokosnoten, watermeloenen en ananassen
Trouwen op het strand
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op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
€ 8,50 p/stuk
€ 2,50 p/stuk
€
€
€
€
€
€

50,00
100,00
50,00
5,00
2,50
195,00

€ 150,00
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Voeten in het zand
LOCATIEHUUR

Voor het ombouwen van Bodhi tot jullie droom trouwlocatie rekenen
wij een set up fee van € 500.
BODHI exclusief 1 dag(deel) voor jullie zelf?
Ook dat kan bij ons, wij zullen die dag dan gesloten zijn voor onze reguliere
gasten.
Voor het exclusief reserveren van Bodhi wordt een locatietoeslag berekend
maart, april, oktober
€ 750,00
mei, juni, september
€ 1000,00
juli & augustus
€ 1250,00
Wij verwachten dan wel een minimale restaurant/bar besteding aan de hand van
de gewenste dag in de gewenste maand;

NB;
In vakanties en tijdens
feestdagen kunnen
bedragen afwijken
Indien de locatie niet
exclusief geboekt wordt is
er ook geen omzetgarantie

Groep groter dan 125 personen?
Wij bieden de mogelijkheid om uit te breiden met een stretchtent. Vraag onze
eventmanager naar de mogelijkheden en kosten.

Trouwen op het strand
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Geluid en Techniek
MISIC MAETSRO

Wij werken nauw samen met Funky Vinyl. Hier kun je een DJ boeken, maar ook
andere artiesten en dansers om je event tot een succes te maken.
Kijk op www.funkyvinyl.nl voor de lijst met DJ’s
DJ set incl. DJ, geluidsinstallatie en verlichting bij Funky Vinyl voor 4 uur
€ 875,00
Heb je een eigen DJ?
Dat kan, hij dient wel zijn eigen draaitafel mee te nemen.
Geluidsinstallatie, versterkers & verlichting
€ 450,00
Microfoon en speakers op het strand (indien nodig)
€ 50,00
Beamer en scherm
€ 75,00

Trouwen op het strand
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Informatie

OUR FAVOUTITES
Weet je niet waar je moet beginnenmet het organiseren van je bruiloft?
Wij hebben onze favourites even op een rijtje gezet voor jullie.
Scheelt jullie weer urenlang googlen!

Fotografie
Cynthia van DijkeFotografie
vandijkefotografie.nl

Bloemen & Styling
Bregstijl
Bregstijl@gmail.com

Sharon Siep
fotografie@xammes.nl

Visagie en haar
Melany Molenaar
0625024124

Bart Rondeel
bartrondeel.nl
Videografie incl. drone
Jop Heemskerk
on request
Photobooth
Your Booth
yourbooth.nl
Techniek audiovisueel
React Haarlem
react-av.nl
DJ & muziek
Funky Vinyl
Matthijs - info@funkyvinyl.nl
Speelman & Speelman
Daan Speelman - 0614313176

Make up
Judy Dekker
judyartofmakeup.nl
Bruidstaart
Tasty Kitchen
thetastykitchen.nl
Nanny service
on request
Hotels in de buurt
Amsterdam Beach Hotel
amsterdambeachhotel.nl
Hotel Zeespiegel
hotelzeespiegel.nl
NH Zandvoort Hotel
nh-hotels.nl/hotel/nh
Zandvoort Boulevard 5
boulevard5.nl

Informatie

LAST BUT NOT LEAST...

Om je als bruidspaar aan te melden voor een ceremonie kunnen jullie zelf
contact opnemen met de De gemeente in Zandvoort.
Gemeente Zandvoort
023 – 574 01 00
info@zandvoort.nl
Strand taxi
Indien nodig kunnen we gasten die slecht ter been zijn, of uiteraard het
bruidspaar zelf, over het strand vervoeren met onze jeeps.
€ 20,00 retour (va. Havana)
€ 25,00 retour (va. Watersportvereniging)
Parkeren
Parkeren kunnen gasten het best op P de Zuid in Zandvoort.
Het tarief is € 12,80 voor een dagpas.
U kunt ook uitrijkaarten aanvragen voor uw gasten via Bestelformulier
uitrijkaarten Zandvoort De Zuid | Zandvoort (parkeerservice.nl)
Het tarief is eveneens € 12,80.
Leg gasten uit dat ze bij het laatste strandpaviljoen, Havana, het strand op
moeten lopen en dan 500m richting het zuiden – naar links – moeten lopen.
Dan zijn wij het 1e paviljoen op het Zuidstrand.

Trouwen op het strand

bodhibeach.nl

20

BODHI BEACH
Zuidstrand 1
2042 AD Zandvoort
info@bodhibeach.nl

