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Onze ervaren eventmanagers zijn er om jullie 

evenement van A tot Z te organiseren en te be-

geleiden. Zij weten als geen ander hoe ze jouw 

wensen kunnen vertalen naar een fantastisch 

resultaat. Ons online reserveringssysteem bied je 

24/7 digitaal toegang tot jouw offerte en zo kun 

je alle aanpassingen op de voet volgen. Bij onze 

eventmanagers is niks te gek, ze vinden altijd 

wel een weg om jouw dromen waar te kunnen 

maken.

Parnassia werkt samen met verschillende part-

ners als Vibe events voor activiteiten en Bash 

Company voor Styling van babyshower tot brui-

loft. Zodat we jullie een compleet plaatje kunnen 

aanbieden en jullie volledig ontzorgen. Kortom 

wij kunnen niet wachten om kennis te maken en 

voor jullie aan de slag te gaan. 

Parnassia is 365 dagen in het jaar geopend. 

Strand-/duinpaviljoen Parnassia aan Zee bestaat 

sinds 1958. Gelegen in het Nationaal Park de 

Kennemerduinen en omgeven door zee, strand 

& duinen. Wat begonnen is als kiosk, is uitge-

groeid tot een jaarrond paviljoen. Met naast een 

groot restaurant, een ruim terras, een kiosk en 

inmiddels ook nog 5 vergaderzalen en een grote 

feestzaal.

Ons paviljoen bevindt zich midden in een prach-

tig natuurgebied en is daarom elke dag  open 

tot zonsondergang. In de zomer kun je dus volop 

genieten van die lange zomeravonden en voor 

de kortere avonden wijken we gewoon uit naar 

één van onze restaurants aan het Spaarne in het 

bruisende Haarlem met verwarmd terras.

In deze brochure vind je wat er zoal mogelijk is bij 

Parnassia. Heb je wensen die je niet terug kunt 

vinden in de brochure, vertel het ons en wij doen 

ons uiterste best om het waar te maken.

Intro
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Zee
all-in 8 uur: € 75,- p.p. excl. btw
• Break in de ochtend, vers afgebakken koek

• Broodjeslunch met een keuze uit 2 soorten soep 

• 5 verschillende soorten belegde broodjes en  

een glas jus d’orange

• Break in de middag, frisse smoothie 

Jutter
all-in 8 uur: 95 p.p. excl btw
• Break in de ochtend, vers afgebakken koek

• Broodjeslunch met een keuze uit 2 soorten soep 

• 5 verschillende soorten belegde broodjes en 

 een glas jus d’orange

• Break in de middag, frisse smoothie

• BEACH CLEAN UP: onder begeleiding van 

Juttersgeluk samen de handen uit de mouwen 

steken en lekker buiten een uur het strand  

opruimen. (tijd in overleg)

 

Horizon
dagdeel 4 uur: 40,- p.p. ex btw
Even kort eruit om te sparren, reflecteren of te  

presenteren? Natuurlijk bent u ook van harte  

welkom voor een dagdeel! Dagdelen zijn:  

8:30 – 12:30 of 13:00 – 17:00

Afsluiten met borrel  
en/of diner?
Gezellig borrelen of een heerlijk diner in ons 

ruime opgezette restaurant of terras met zee-

zicht, behoort uiteraard ook tot de mogelijk-

heden. Hiervoor vind je de uitgebreide opties 

verderop in deze brochure. In de winter is het 

ook mogelijk om een combinatie te maken 

met onze restaurants Roast en FishMonk in 

het bruizende Haarlem. Bekijk hiervoor ons 

winterarranngement op de volgende pagina.

Vergaderen
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Parnassia aan Zee is een ontspannen, in-

spirerende en natuurrijke plek waar je met 

je collega’s de drukte van de stad en het 

kantoor kan ontvluchten. Parnassia aan Zee 

telt maar liefst zes verschillende zalen met 

prachtig uitzicht over de Kennemerduinen 

en de Noordzee. Alle zalen hebben een eigen 

stijl en unieke sfeer. En vergeet niet een klein 

beetje te ontspannen door een wandeling in 

de duinen te maken na de lunch, zodat je de 

middagsessie weer met frisse moed ingaat. 

Je kunt een keuze maken uit één van onze  

4 vergaderarrangementen:

Strand
all-in 8 uur: € 65,- p.p. excl. btw
• Broodjeslunch, startend met een soepje  

naar keuze,

• 5 verschillende soorten belegde broodjes  

en een glaasje jus d’orange

7



Winterarrangement
Omdat ons paviljoen zich midden in een prachtig natuurgebied bevindt, zijn we elke dag open tot 

zonsondergang. In de zomer kun je dus volop genieten van die lange zomeravonden. Voor de kortere 

avonden wijken we gewoon uit naar één van onze restaurants aan het Spaarne in het bruisende Haarlem 

met verwarmd terras en parkeergarage ‘de Kamp’ op 2 minuten lopen voor nog geen € 3,50 per uur.  

Hoe leuk is dat!!

Roast Bistro Bar 
Shared dinner incl. drankjes* 
Mixed up platter Selectie charcuterie, kazen, brood en barbites

Shared Main  3 hoofdgerechten om te delen, vis, vlees & vega + frites & salade

Dessert plank mix van desserts op planken om te delen

Menu inclusief 2 uur uitkoop bar: tapbier, fris & huiswijn € 55,-

Fishbar monk
Shared dinner*
Oesterproeverij  3 oesters per persoon

Mixed Seafood plateau  warm geserveerde selectie van vis & seafood

Dessert plank  mix van desserts om te delen

Menu € 55,- + wijnarrangement + € 32,50

8 9*Deze arrangementen gaan vanaf 4 personen, Het is ook mogelijk om in beide restaurants a la carte te dineren



Duin is een ruimtelijke, lichte 
kamer met prachtig uitzicht over 
de Kennemerduinen. Door de 
twee grote schuifdeuren in de 
ruimte sta je direct op het duin. 
De zaal straalt een bepaalde rust 
uit die een positieve invloed kan 
hebben op jullie bijeenkomst. 

Specificaties
• 45 m2 (L-vormig)
• Koelkast met frisdrank  

(op basis van nacalculatie)
• Rolstoeltoegankelijk
• Schuifdeuren richting de  

duinen
• Airco

Zaalopstelling
24 personen in Theateropstelling
12 personen in U-opstelling
10 personen Kringopstelling
10 personen Schoolopstelling

Vloed heeft een adembenemend 
uitzicht op de Noordzee, welke een 
inspirerende uitwerking kan hebben 
op jullie zakelijke meeting. Deze zaal 
bevindt zich op de eerste verdieping, 
waar zich ook de toiletten bevinden, 
die alleen toegankelijk is met een 
trap.

Specificaties
• 58 m2 (10,5 x 5,5 meter)
• Whiteboard
• Surround sound
• Koelkast met frisdrank  

(op basis van nacalculatie)
• Airco
• Zonsverduistering

Zaalopstelling
30 personen in Theateropstelling
20 personen in U-opstelling
20 personen in School opstelling
20 personen in Kringopstelling
24 personen in Carré-opstelling

Eb heeft een adembenemend 
uitzicht op de Noordzee, welke 
een inspirerende uitwerking kan 
hebben op jullie zakelijke meet-
ing. Deze zaal bevindt zich op de 
eerste verdieping, waar zich ook 
de toiletten bevinden, die alleen 
toegankelijk is met een trap. 

Specificaties
• 52 m2 (9,5 x 5,5 meter)
• Whiteboards
• Koelkast met frisdrank  

(op basis van nacalculatie)
• Zonsverduistering
• Airco

Zaalopstelling
30 personen in Theateropstel-
ling
14 personen in U-opstelling
14 personen in Schoolopstelling
14 personen in Kringopstelling
16 personen in Carré-opstelling

Zalen
Duin Eb

Vloed
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De ruimte heeft een adembene-
mend uitzicht op de Noordzee, wel-
ke een inspirerende uitwerking kan 
hebben op jullie zakelijke meeting. 
Deze zaal bevindt zich op de eerste 
verdieping, waar zich ook de toilet-
ten bevinden, die alleen toegan-
kelijk is met een trap. Leuk weetje: 
deze zaal wordt bij drukte gesplitst 
in Zaal Eb en Zaal Vloed.

Specificaties:
• 110 m2 (20 x 5,5 meter)
• Whiteboards 
• Surround sound
• Mogelijkheid tot 2 schermen 
• Koelkast met frisdrank (op basis 

van nacalculatie)
• Zonsverduistering
• Airco

Zaalopstelling:
60 pers. in Theateropstelling
34 pers. in U-opstelling
34 pers. in Schoolopstelling
34 pers. in Kringopstelling
34 pers. in Carré-opstelling

De eerste zonnestralen schijnen 
hier ‘s morgens de ruimte in. Met 
de groene oase aan de muur en de 
twee grote schuifdeuren heb je het 
gevoel dat je midden in de natuur 
zit. Daarnaast heb je hier een wijds 
uitzicht over de prachtige Kenner-
merduinen.

Specificaties
• 48 m2 (9,5 x 5 meter)
• Zonsverduistering
• Schuifdeuren
• Rolstoeltoegankelijk
• Airco

Zaalopstelling
30 pers. in Theateropstelling
14 pers. in U-opstelling
18 pers. in Carré-opstelling
22 pers. in Kringopstelling
14 pers. in Schoolopstelling
22 pers. Diner 
40 pers. Borrelen (staan)

Drie grote ramen, pal op het wes-
ten geven een prachtig uitzicht 
op de duinen en de zee. De Thea-
terzaal is sfeervol met een mooie 
akoestiek en heeft tal van moge-
lijkheden. De zaal is dan ook zeer 
geschikt voor congressen, semi-
nars of actieve teambuildings-
dagen. Maar ook voor concerten, 
bruiloften, verjaardagsfeestjes, 
grote diners, fotoshoots of tv 
opnames. De zaal bevindt zich op 
de begane grond en is toeganke-
lijk voor rolstoelen. Bij mooi weer 
kunnen de deuren naar buiten 
open, zodat je heerlijk met je stoel 
in het zand kan zitten. 

Specificaties
• 110 m2 (12 x 9 meter)
• Geluidsinstallatie optie tot mi-

crofoon of headset
• Direct toegang tot de sfeervolle 

eigen bar
• Openslaande deuren
• Rolstoeltoegankelijk
• Beamer
• Airco 

Zaalopstelling
100 personen in Theateropstelling
48 personen in groepen
32 personen in kringopstelling
Max 150 personen Feest
50 personen Diner

Morgenstond

TheaterBranding

Wil je de zalen komen bezichtigen? 
Geen probleem! Maak een afspraak met 

een van onze eventmanagers. Zij zullen 

je met open armen en een lekkere kop 

koffie ontvangen voor een rondleiding 

in ons prachtige duinpaviljoen!
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Trouwen in de mooie omgeving van de Kenne-

merduinen met de voetjes in het zand? Wij bieden 

de meest verrassende trouwlocatie aan het strand 

met ongekend veel mogelijkheden. Wissel met ons 

van gedachten over de perfecte indeling van jouw 

dag! Of het nu een intiem of groots samenzijn be-

treft, een feest of diner, formeel of informeel, bij ons 

zijn de mogelijkheden eindeloos. Zit het weer die 

dag niet mee? Wij hebben altijd een plan B. Par-

nassia aan zee is een officiële trouwlocatie, heeft 

voldoende parkeergelegenheid en diverse ruimtes 

en een privé-terras. Kortom, alle ingrediënten voor 

een onvergetelijke dag zijn aanwezig.

Jullie eigen eventmanager
Onze ervaren eventmanagers gaan met jullie in ge-

sprek om de mooiste dag van jullie leven werkelijk-

heid te laten worden. Ze zullen naar al jullie wensen 

luisteren en hiermee aan de slag gaan om zo tot 

het beste resultaat te komen. Jullie worden geadvi-

seerd in programma, F&B, invulling en alle andere 

extra mogelijkheden. Kortom wij gaan zorgen voor 

een onvergetelijke herinnering! 

Styling 
De bruiloft is jullie mooiste dag, waarop jullie op-

timaal moeten kunnen genieten. Een dag zonder 

zorgen waarbij de Bash Company alle styling uit 

handen neemt, zodat jullie daar geen omkijken 

meer naar hebben. Kies een standaard pakket of 

laat een gepersonaliseerd stylingplan maken en zij 

doen de rest. Bohemian, Beachy, Festival, Vintage 

of Retro zijn een paar sfeerthema´s die zij kunnen 

verzorgen. 

Trouwen aan zee
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Dream Bigger 
vanaf € 1150,- excl. btw

Prachtige, luxe bruilofstyling met een  

persoonlijke touch. Inclusief intake en keuze uit 

verschillende kleuren en sfeerthema’s. 

Upgrades mogelijk (max. 2)

• Entree inclusief welkomstbord, kaarsen en 

bloemen.

• Ceremonie inclusief pergola, bloemen, bruidspaar 

bankje, vloerkleed, vaas met bloemen, spreektafel, 

gasten opstelling en gangpad styling.

• Luxe tafelstyling inclusief servies, glaswerk, 

bloemwerk, kandelaars, kaarsen en linnengoed.

• Taart/Champagnetafel & Luxe Cadeau box.

Sky is the Limit  
vanaf € 1650,- excl. btw

Uiteraard is het ook mogelijk om een geheel 

gepersonaliseerde bruiloftstyling door ons te laten 

verzorgen. Tijdens een uitgebreid intake gesprek, 

luisteren, voelen en vragen we. Zo brengen we in 

kaart welke wensen en mogelijkheden er zijn. Aan de 

hand van dit gesprek gaan wij aan de slag en maken 

een geheel gepersonaliseerd stylingplan. 

Perfect Wedding  
vanaf € 495,- excl. btw

Mooie basis bruiloftstyling in het wit /off  

white met glaswerk. Ceremonie inclusief  

pergola met zijde bloemstuk, bruidspaar  

en gasten opstelling, tafelstyling inclusief  

bloemen-vaasjes, kaarsen en textiellook  

linnengoed.
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Belangrijke Informatie
Om op locatie te trouwen moet je onder 

andere toestemming krijgen van de 

gemeente. Meer informatie hierover 

vind je op de website van de Gemeente 

Bloemendaal www.bloemendaal.nl.
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Deze lunch arrangementen zijn te bestellen vanaf 10 personen, onder de 10 personen 

kunnen gasten a la carte bestellen. Zijn er wensen voor een aangepast menu vraag 

het onze eventmanager.

Ontbijt & Lunch

Ontbijt
Ontvang jouw gasten met een klein of groot ontbijt.
• Yoghurt met granola, noten en blauwe  € 6.83  

bessencompote
• Roomboter croissant met bramenjam  € 3.19
• Verse fruitsalade  € 3.64
• Ontbijt Parnassia: Yoghurt, croissant,  € 15.93  

fruitsalade + jus d’orange

Broodjeslunch  volw. € 16.50 / kids € 8.25
Onze broodjeslunch is een heerlijke lunch van belegde 
sneden landbrood met: 
• Boeren oude kaas met huisgemaakte piccalilly 
• Makreelsalade met appel, augurk, kappertjes en  

rode ui
• Muhamarra met noten en geroosterde bloemkool
• Caprese met buffelmozzarella, tomaat en  

huisgemaakte pesto  

Supplement van onze menukaart:
2 soorten soep  volw. € 6,00 / kids € 3,00
2 soorten salades  volw. € 4,50 / kids € 2,50
 

 

Lunch To Go  volw. € 20.00
Combineer je lunch met een heerlijke wandeling in de 
Kennermerduinen en neem je lunch mee.
• Belegd stokbroodje met oude kaas, makreelsalade of 

Caprese
• Flesje verse jus d’orange
• Mueslireep
• Appel of banaan

Warme Lunch
• Parnassia burger met gerooktE € 15.93 

spek en cheddar kaas met friet  
(vega mogelijk)

• Fish and Chips van heek met € 15.93   
remouladesaus

• Gegrilde Saté van kippendijen € 17.75  
met huisgemaakte satésaus,  
atjar en kroepoek

 
Uiteraard kunnen wij met alle dieetwensen of allergieën 
rekening houden. Dit kun je doorgeven aan de eventma-
nager. Deze lunches zijn exclusief drankjes. 

 
 

Lunch & Breaks supplementen  
per persoon 
Wil je de lunch nog met iets uitbreiden of 
een break tussendoor, kies uit de volgende 
supplementen:

Lunch
• Salade Ceasar en/of geitenkaas € 5.45 

(vanaf 3 personen te bestellen)
• Soep van onze menukaart € 6.54
• Bolletje met kroket van de € 6.00 

Bourgondiër met mosterd
• Losse kroket van de Bourgondiër € 3.82 

met mosterd
• Punt verse quiche met geiten- € 5.45 

kaas en zongedroogde tomaat
• Roomboter saucijzenbroodje € 4.36

Break Zoet
• Warme Koeken Chocolate Chip € 5.72 

en Gevuld koeken
• Mueslirepen € 4.91
• Smoothies € 5.72
• Handfruit  € 1.64

Break Hartig
• Punt verse quiche met geiten-  € 5.45 

kaas en zongedroogde tomaat
• Roomboter saucijzenbroodje € 4.36
• Bolletje met kroket van de € 6.00 

Bourgondiër met mosterd
• Losse kroket van de Bourgondiër € 3.82 

met mosterd
• Zakje zeezout chips € 2.18
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Bites
Planken
• Plankje Parnas (per plank a 4 personen) € 19.50 

een selectie van onze warme en koude hapjes
• Visbordje (per bordje a 4 personen) € 17.50 

met gerookte zalm, makreel en gamba’s  
aglio (per bordje)  

• Schaal Bittergarnituur (21 stuks) € 25.00 
bitterballen, vega bitterballen, kaassoufflé,  
kaastengel, gamba kroketjes, frikandelletjesen,  
crunchy chicken met diverse sauzen 
 
 

Luxe Snacks (prijs per persoon vanaf 20 personen)
• Charcuterie selectie van gedroogde € 6.00 

vleeswaren en worst 
• Kaasplankje selectie van binnenlandse € 6.00 

en buitenlandse kazen
• Blini’s met zalm en crème fraîche per stuk € 3.50
• Ebi Fry met sweet chili saus € 3.25
• Calamares met remouladesaus € 4.50
• Yakitori met teriakisaus en sesamzaad € 4.50
• Oesters met citroen en miognette € 3.50
• Oester op Japanse wijze met komkommer € 4.50 

en ponzu
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Bittergarnituur per stuk € 1.25
• Bitterballen met grove mosterd
• Vega Bitterballen met grove mosterd
• Mini kaassoufflé met chipotle mayonaise
• Kaasstengel met chilisaus
• Gamba kroketjes met cocktailsaus
• Mini Frikandelletjes van Le Frique
• Crunchy Chicken tender strips per stuk € 1.80 

    
   

Midnight Snack 
• Mini Broodje Kroket met grove mosterd  € 4.50
• Mini Hamburger met gerookt spek & cheddar € 5.00
• Puntzak friet met mayonaise  € 4.00



Als je aan het strand denkt denk je aan zon, zee en 
barbecueën. BBQ’s zijn bij ons te boeken vanaf 25 
personen. Er staat achter de BBQ altijd een chef om 
alles perfect voor jullie te grillen. Naast de kosten voor 
de BBQ rekenen wij extra kosten voor de chef en de 
apparatuur:

0-50 personen chef + apparatuur € 100,-
51-100 personen chef + apparatuur € 200,-
101-150 personen chef + apparatuur € 300,-

Uiteraard kunnen wij met alle dieetwensen of aller-
gieën rekening houden. Dit kun je doorgeven aan de 
eventmanager. Dit buffet is exclusief drankjes.

BBQ Parnassia Zee volw € 32.50 / kids € 16.25

Van de Grill 
• Black Angus Burgers
• Kippendijensaté met atjar en pindasaus
• Argentijnse gamba’s met knoflook, Spaanse  

peper en peterselie
• BBQ bloemkool met vadouvan en kapper/rozijnen  

beurre noisette

Salades en bijgerechten
• Brood met: Aioli, Tapenade en Muhamarra
• Spinazie salade met geitenkaas, avocado, cherrytoma-

ten, blauwe druiven, appel, noten en balsamico
• Frisse koolsalade met spitskool, rode kool, wortel en 

rozijnen
• Kriel aardappeltjes uit de oven
Zoete aardappel en bospeen met tijm 
 
Luxe BBQ supplementen voor meerprijs p.p.
Gemarineerde Lamskoteletten   € 8,00
Runder sukade steak   € 8,00 
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BBQ Parnassia Duin volw. € 37.50 / Kids € 18.75 

Salades en bijgerechten
• Brood met: Aioli, Tapenade en Muhamarra
• Spinazie salade met geitenkaas, avocado, cherrytomaten, 

blauwe druiven, appel, noten en balsamico
• Frisse koolsalade met spitskool, rode kool, wortel en rozijnen
• Kriel aardappeltjes uit de oven
• Zoete aardappel en bospeen met tijm
 
Van de Grill
• Black Angus Burgers
• Kippendijen saté met atjar en pindasaus
• Sweet and Sticky spareribs en/of zalmsteaks*
• Argentijnse gamba’s met knoflook, Spaanse peper  

en peterselie
• BBQ bloemkool met vadouvan en kapper/rozijnen beurre 

noisette(v)

* Zalm steaks tegen meerprijs van € 7,00 of ipv. de spareribs

BBQ Parnassia Strand   volw. € 32.50 / kids € 16,25
(vegetarisch)

Van de grill
• Vega Burger 
• BBQ bloemkool met vadouvan en kapper/rozijnen  

beurre noisette
• Vega kipsaté van de vegetarische slager atjar en  

pindasaus 

Salades en bijgerechten
• Brood met: Aioli, Tapenade en Muhamarra
• Spinazie salade met geitenkaas, avocado, cherrytomaten, 

blauwe druiven, appel, noten en balsamico
• Frisse koolsalade met spitskool, rode kool, wortel en rozijnen
• Kriel aardappeltjes uit de oven
• Zoete aardappel en bospeen met tijm

Barbecue



Italiaans Buffet volw. € 37.50 / kids € 8.75
Dit heerlijke Italiaanse buffet presenteren wij in 
buffetvorm of serveren we in borden op tafel als de groep 
kleiner is dan 25 personen. 

Koude gerechten
• Caprese met buffel mozzarella, pesto en tomaat
• Vitello Tonnato dun gesneden fricandeau met  

tonijnmayonaise en kappertjes
• Caesar salade met ansjovisdressing, croutons en  

Parmezaanse kaas
• Brood met tapenade en aioli

Warme gerechten
• Melanzane di parmigiano lasagne van gegrilde 

aubergine met tomaten en Parmezaanse kaas 
• Tortelone  met romige spinazie-gorgonzola saus

Luxe supplementen
Salmone a la puttanesca met olijf, tomaat € 7,00
en kappertjes

Strandbuffet  volw. € 32.50 / Kids € 16.25
Dit is het BBQ Parnassia Zee menu en is alleen te reser-
veren tot 25 personen. In overleg met jullie presenteren 
wij het menu in buffetvorm of serveren wij het op grote 
schalen/borden op tafel.

Van de Grill 
• Black Angus Burgers
• Kippendijensaté met atjar en pindasaus
• Argentijnse gamba’s met knoflook, Spaanse peper en 

peterselie
• BBQ bloemkool met vadouvan en kapper/rozijnen beur-

re noisette

Salades en bijgerechten
• Brood met: Aioli, Tapenade en Muhamarra
• Spinazie salade met geitenkaas, avocado, cherrytoma-

ten, blauwe druiven, appel, noten en balsamico
• Frisse koolsalade met spitskool, rode kool, wortel en 

rozijnen
• Kriel aardappeltjes uit de oven
• Zoete aardappel en bospeen met tijm

Uiteraard kunnen wij met alle dieetwensen of allergieën 
rekening houden. Dit kun je doorgeven aan de eventma-
nager. Dit buffet is exclusief drankjes.

Diner
Parnassia Menu volw. € 37.50
Een heerlijk 3 gangen keuze menu (tot 30 man) 
geserveerd op mooi gedekte tafels. 
 
Voorgerecht 
Anti pasti planken met: 
Brood met tapenade, aiolie, muhamarra, olijven, noten, 
Caprese, vitello tonnato, gerookte zalm, Gamba’s Aglio en 
Charcuterie

Hoofdgerecht met keuze uit:

Vlees
• Spareribs met BBQ lak en sausjes
• Saté van kippendijen met huisgemaakte satésaus, atjar 

en kroepoek

Vis
• Zeebaars met tijm/rozemarijn en citroen
• Mosselen met witte wijn, mosselgroenten en sausjes
• Vega
• BBQ Bloemkool met vadouvan en kapper/rozijnen 

beurre noisette
• Moong Dal linzen curry met kokosmelk, zoete aardappel 

en libanees platbrood

Dessert met keuze uit:
Tarte Tatin met citroen créme fraiche 
Fondant au Chocolat met caramelsaus
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Dessert
IJsbites   per persoon  € 2,75
Het meest verfrissende en verantwoorde dessert van 
Nederland en ook nog helemaal vegan. 

Kies de lekkerste of biedt een mix aan  
van bites met keuze uit:
• Choco Karamel, gedipt in chocolade en hazelnoot
• Mango passie, tropisch met een vleugje kokos
• Vanille bosvrucht, frisse bite gedipt in bosvrucht 

De ijsjes worden voor jullie gasten gepresenteerd op 
onze te leuke IJsbaart Trays.

Vuurkorf/haardvuur met marshmallows  
tot 50 personen € 100,-

Met z’n allen rond de vuurkorf of het haardvuur marsh-
mallows roosteren voor de echte strandvibes en dan 
komen de echte (spannende) verhalen vanzelf. 

Extra’s
Photobooth  € 500,- (extra uur € 25,-)
4 uur | onbeperkt foto’s | eigen logo
foto props   

Decoratie v.a. € 150,-
priklicht | Lampionnen | Versiering prieel 
tafel decoratie                                         

Styling Bash Company op aanvraag 

Meerdere thema’s mogelijk

Bloemist Gewoon Kim op aanvraag
Bloemstuk, centerpieces, bloemstuk  
prieel & bruidsboeket 

Band´The Family´ € 2.000,-
Coverband met de leukste hits | 2 x 45 minuten
tot 125 personen 

DJ incl. apparatuur  v.a. € 1.250,-
Groot netwerk aan DJ’s | van reggea tot 
pop tot soul | 4 uur

Geluidsondersteuning   v.a. € 225,- 

Clickshare presentatiesysteem € 50,- 

Lichtletters op aanvraag 
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Dranken
Controle hebben over je budget, kies er dan 

voor om de bar uit te kopen. Deze arrange-

menten kunnen vanaf 30 personen en moet 

minimaal 4 uur worden afgenomen

Uitkoop dranken Pakket 1 € 8.50 p.p.p.u.
• Koffie & thee
• Frisdranken
• Huiswijnen
• Tapbier & Grolsch 0.0 

Uitkoop dranken Pakket 2 € 11.00 p.p.p.u.
• Koffie & thee
• Frisdranken
• Huiswijnen
• Tapbier & Grolsch 0.0 
• Binnenlands gedestilleerd

Uitkoop dranken Pakket 3   € 13.50 p.p.p.u.
• Koffie & thee 
• Frisdranken
• Huiswijnen
• Tapbier & Grolsch 0.0 
• Binnenlands gedestilleerd / Buitenlands gedestilleerd

28

Dranken op Nacalculatie
Alle drankjes die besteld worden door jou en jouw gasten 
noteren wij a la minute. Je kiest zelf uit wat wij mogen 
schenken, met keuze uit het volgende assortiment:
• Tapbier, frisdranken, huiswijn, koffie & thee
• Speciaalbieren
• Binnenlands gedestilleerd / Buitenlands gedestilleerd  

Dranken op budget of met munten
Wil je een beetje controle houden over wat er besteld 
wordt? Spreek dan van te voren een budget af en krijg 
een seintje van ons als het budget bijna bereikt is. Wil je 
het budget verhogen? Geen probleem, dat kunnen we a 
la minute voor je regelen. Wil je de rekening sluiten? Dan 
vertellen wij jouw gasten dat het vanaf dat moment voor 
eigen rekening is. Dit kun je ook doormiddel van munten 
doen. Spreek van tevoren het aantal munten af dat je wilt 
afnemen en wij zorgen dat ze voor je klaarliggen. De munt 
neemt de waarde aan van het bestelde drankje. Wil je meer 
munten? Dat is geen probleem en regelen we direct. In 
beide gevallen bepaal jij wat we mogen schenken.

Cocktailbar of G&T bar
Geef jouw event dat extra zomerse gevoel met een cocktail-
bar of G&T bar met professionele bartender. Je hebt de keu-
ze uit 3 verschillende cocktails / G&T’s. Bereiding geschiedt 
met alleen maar verse ingrediënten en de beste merken 
drank en likeuren. Zo zorgen we voor een perfecte zomerse 
drankje. De gasten kunnen kiezen uit 3 verschillende cock-
tails / G&T’s welke omschreven staan op een gepersonali-
seerde menukaartje. 

• Cocktailbar | eigen bartender | v.a. 100 cocktails |  
3 verschillende cocktails | Cocktailkaartje € 950,-

• G&T bar | eigen bartender | v.a. 100 G&T’s | 3 smaken G&T | 
Persoonlijke menukaartjes € 1.050,-
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Hoe goed ken jij je collega’s en wie is nog te 
vertrouwen? Focus jij je op de spellen of ben jij 
vooral bezig met het ontmaskeren van de mol? 
Alle spellen winnen zal niet genoeg zijn... want wie 
is toch die mol?! Tijdens uitdagende, competitieve 
en grappige spellen op het strand, worden de mol 
en de teams uitgedaagd verschillende opdrachten 
uit te voeren. 

De opdrachten bestaan uit hersenkrakers, doe-
taken en echte teambuilding-activiteiten! Durf 
jij met jouw team de uitdaging aan waarin 
vertrouwen, snelheid en slim spelen de kern 
vormen? Dan is deze spannende activiteit iets  
voor jullie!

Expeditie Robinson p.p.: € 29,50 excl. 9% btw
Tijdsduur: 2 uur

De groep gaat in verschillende teams aan de slag. 
Bedenk eerst je eilandnaam. Daarna barst de strijd los en 
nemen de teams het tegen elkaar op tijdens de volgende 
onderdelen: Katapult bouwen, Memoriegame, Mega 
Tangram, Flexibele muur, Ultimate Balance, Da Vinci Brug 
en Zinderend finalespel
Win met jouw team de proef, kies de sterkste spelers 
voor elke opdracht! De proeven gaan van kennis tot aan 
uithoudingsvermogen, dus is altijd het hele team nodig 
om te winnen! Spanning, snelheid, teamwork en plezier 
staan centraal.

Wie is de Mol?! p.p.: € 26,50 excl. 9% btw
Tijdsduur: 1,5 - 2 uur | buiten als binnen

Het bekende televisieprogramma dat zich altijd afspeelt 
op verre oorden is nu ook te spelen op het strand van 
Parnassia! Met jouw eigen team ga je verschillende 
activiteiten doen waar punten mee te verdienen zijn. 
Maar... er bevindt zich ook een mol in jouw team die 
ervoor probeert te zorgen dat jullie juist minder punten 
behalen. 

Expeditie Robinson + Wie is de Mol?
Tijdsduur: 2 uur p.p.: € 32,50 excl 9% btw

Best of both worlds, want dit zijn de twee populairste 
activiteiten die wij aanbieden en die voegen we gewoon 
samen tot 1 toffe activiteit! Wie is de overlever en wie is de 
mol?

XXL Uitdaging  p.p.: € 24,50 excl. 9% btw
Tijdsduur: 1,5 uur | Binnen als Buiten

Een diversiteit aan mega-spellen zoals, Jenga, vier-op-
een-rij, schaken of dammen, Mikado, Mega Twister en 
Mega Tangram. Al deze spellen zijn voor iedereen bekend 
in een kleine uitvoering, maar ze zijn natuurlijk veel leuker 
als je ze op mega-formaat kunt spelen! 

Bouw een zo hoog mogelijke toren met Jenga. Schuif, 
trek of duw een blok uit een willekeurige laag en leg dat 
blok weer bovenop de toren. Zorg dat je een mega lange 
mikado-stok kan pakken zonder dat de andere stokken 
bewegen, of probeer zoveel mogelijk puzzels op te 
lossen met de mega-tangram. Gegarandeerd plezier en 
uitdaging met alle mega spellen!

Yoga p.p.: € 19,50 excl. 9% btw 
Tijdsduur: 1,5 uur | Binnen als Buiten 

Bij Yin Yoga staat vooral de geest centraal. Het is een 
rustige, bijna meditatieve vorm van yoga waarbij poses 
langer worden vastgehouden. Op deze manier wordt het 
bindweefsel langzaam gerekt en gehydrateerd en blijven 
de gewrichten soepel. Tijdens de sessie focus je op het 
loslaten van ‘niet helpende gedachten’ zoals “ik kan het 
niet” en “daar ben ik niet goed genoeg voor” en kom je 
helemaal zen met jezelf uit deze sessie.

Beachvolleybalveld per veld € 250,- excl. 9% btw
Tijdsduur: 2 uur 

De ultieme competitie op het strand is natuurlijk 
Beacholleybal. In het zand ben je lekker flexibel ook al is 
het wel iets zwaarder hierdoor, maar ook veel leuker. Het 
voordeel is dat je zo namelijk lekker los kunt gaan en denk 
dan eens aan sliden en springen om de bal te vangen, 
maar vallen doet ook zeker geen pijn. Trek je korte broek 
aan, smeer je goed in en vergeet niet te hydrateren, dan 
garanderen wij een succesvolle activiteit.

Actief
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Contact us!
Onze eventmanagers kunnen niet wachten om voor jullie een mooi voorstel te 

maken en samen tot een onvergetelijke herinnering te komen.

Maak een afspraak voor een warm welkom met 

rondleiding via 023-5732140 of stuur je wensen naar

 info@parnassiaaanzee.nl en we gaan voor je aan 

de slag

* Let op alle prijzen in deze brochure zijn exclusief btw.

Let’s make some great memories together...


