
DUINPAVILJOEN DE UITKIJK 

EVENTS • MOGELIJKHEDEN •  ETEN & DRINKEN



WELKOM BIJ DE UITKIJK

HOGE DUIN EN DAALSEWEG 6 
2061 AG BLOEMENDAAL 
T 023 525 11 62 
INFO@DEUITKIJKBLOEMENDAAL.NL

Op het Kopje van Bloemendaal, met uitzicht op én ligging pal aan de 
duinen, ligt ons Duinpaviljoen met het mooiste terras van de 
omgeving. 
Een plek waar je rust, ontspanning, sfeer en privacy vindt met ideale 
ruimtes voor alle soorten events van 10 tot 250 personen.
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ONZE RUIMTES
Voor vergaderingen, workshops, trainingen 
congressen etc. rekenen wij onderstaande 
zaalhuren. 

Onze zalen zijn ruim maar ook zeker geschikt 
voor kleinere gezelschappen. Daarom 
rekenen wij voor kleinere gezelschappen 
onder de 15 personen een zaalhuur per 
persoon per dagdeel. Vanaf 15 personen 
rekenen we een vaste zaalhuur per dagdeel.  

De zaalhuur is altijd inclusief huur van een 
standaard beamer, een mobiel scherm en 
een flipover. 

ZAALHUUR t/m 15 PERSONEN
• Dagdeel (4 uur) - € 22,50 pp
• Meer dan 1 dagdeel - € 40,00 pppd

ZAALHUUR >15 PERSONEN

Duinzaal
Grote zaal
Blue room

Dagdeel
€ 350
€ 500
€ 400

> 1 dagdeel
€ 650
€ 900
€ 750

Zaalopstelling Theater Diner
Walking
Dinner

Buffet
Dinner

Feest
Receptie

Board
room School Cabaret U-vorm M2 L X B

Duinzaal 65 70 80 60 100 36 40 56 42 90 15 X 5,5
Grote zaal 150 150 200 125 250 36 100 120 36 160 12,5 X 12,5
Blue room 100 90 110 80 150 36 60 70 42 120 15 X 6
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DUINZAAL
Deze gezellige ruimte is uniek in zijn soort vanwege de ligging. De zaal
heeft een eigen privéterras met een waanzinnig uitzicht over de 
Kennemerduinen. De Duinzaal is op verschillende manieren in te delen
zodat hij voor iedere gelegenheid de perfecte ruimte biedt. Rust, ruimte, 
comfort en privacy zijn sleutelwoorden voor de Duinzaal.

WAT MAAKT DE DUINZAAL UNIEK?
•   Eigen terras (120 m2) voor bijvoorbeeld een borrel, diner, BBQ. 

Wanneer de avond valt steken wij de vuurkorven aan!
•   Vrij uitzicht over de duinen.
•   Geschikt voor 5-80 personen, geheel naar eigen wens in te delen.

IN DE DUINZAAL IS STANDAARD AANWEZIG:
•   Goede-WiFi
•   Een vleugel
•   Een ultiem gezellige sfeer

De Duinzaal is uitermate geschikt voor trainingen, heisessies, private
dining, recepties, workshops etc.

Wij denken graag mee bij speciale wensen en mogelijkheden om de zaal 
nog extra aan te kleden voor de gelegenheid.

DUINZAAL • 10-50 personen • 80 m2  • 15 x 5,5 meter
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GROTE ZAAL
Vergaderingen, presentaties, workshops, dineren, borrelen, een feest het 
kan allemaal in onze ruime en lichte Grote Zaal.

WAT MAAKT DE GROTE ZAAL UNIEK?
• Openslaande deuren naar een eigen terras (80 M2) op het zuiden
• Gezellige grote openhaard met comfortabele zithoek
• Grote bar waar lekker aan gehangen kan worden

IN DE GROTE ZAAL IS STANDAARD AANWEZIG:
• Goede WiFi, beamer, scherm
• Basis geluidinstallatie voor achtergrondmuziek en spraak
• Een dansvloer

Wij denken graag mee bij speciale wensen en mogelijkheden om de zaal nog 
extra aan te kleden voor de gelegenheid.

GROTE ZAAL • 10-250 personen • 160 m2  • 12,5 X 12,5 meter
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BLUE ROOM 
De Blue Room op de eerste verdieping is multifunctioneel. Je zit hier zeer 
besloten en kan hier de hele dag ongestoord vergaderen met het mooie 
uitzicht. Ook voor diners en borrels is deze ruimte geschikt met onder 
andere een eigen bar. 

WAT MAAKT DE BLUE ROOM UNIEK?
• Grote schuifdeuren aan zowel de west -als oostzijde naar een 

privé balkon, uitkijkend over de duinen met in de verte de zee of 
het groen van het Caprera Wandelbos.

• Beschikking over een eigen gezellige bar
• De zaal is helemaal naar eigen wens in te delen

IN DE BlUE ROOM IS STANDAARD AANWEZIG:
• Goede WiFi, beamer, scherm
• Geluidsinstallatie voor achtergrondmuziek en spraak
• Eigen bar

Wij denken graag mee bij speciale wensen en mogelijkheden om de zaal nog 
extra aan te kleden voor de gelegenheid.

BLUE ROOM • 10-120 personen • 130 m2  • 8 X 12,5 meter
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ETEN EN DRINKEN MEETINGS
Vers handfruit
Granola reep
Boterkoek / brownie
Smoothie
Verse jus d’orange
Kan verse jus d’orange
Kan melk                             
Mineraalwater (0,75L). 
Petfles mineraalwater (0,5L)

€  1,75
€  2,00 
€  2,50 
€  3,50 
€  3,50
€ 16,50 
€  7,00
€  4,50
€  3,00

Koffie/thee per kan – onbeperkt tot 4 uur
Koffie/thee per kan – onbeperkt > 4 uur
Lungo, cappucino, espresso, latte, etc. 

€  9,00 pp
€ 13,00 pp
v.a. € 2,60

T a r t i n e s – d i k  g e s n e d e n  d e s e m b r o o d
3 tartines per persoon (keuze uit 3 soorten 
voor een groep)
• carpaccio met truffelmayonaise
• huisgemaakte makreelsalade
• omelet met tuinkruiden
• smashed avocado
• blt – bacon lettuce tomato
• gegrilde groenten met kerriehumus

€ 11,00 pp

Soep van de dag in een glaasje € 4,50 pp

Verse salade van de dag € 4,50 pp

Business lunch combo
(combinatie van tartines, soep en salade)

€ 18,50 pp
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DINER (tot 15 personen)

3 GANGEN KEUZEMENU € 33,50
Beschikbaar voor groepen tot 25 personen, geserveerd aan tafel.

Voor groepen tot 15 personen kunnen we een 3 gangen keuzemenu 
serveren waarbij uw gasten de keuze vlak bij het aan tafel gaan nog 
kunnen maken. Dit keuzemenu bestaat uit gerechten van onze reguliere 
kaart. Uiteraard kunnen wij rekening houden met speciale dieetwensen. 
Hiervoor bieden we een alternatief. Graag horen we deze wensen 
voorafgaand aan het event. 

VOORGERECHT
• Bisque, vers gemaakte soep van langoustine
• Vol au vent, knapperig bladerdeeg bakje met huisgemaakt kippenragout
• Groene salade met aardappel, asperges, bonen, noten, limoen en munt

HOOFDGERECHT
• Runderbavette, chimichurri, granaatappel, balsamico, regenboogwortels
• Zeewolf uit de oven met citroen, kappertjes, croutons en ratatouille
• Risotto met appel, doperwt, en bietengarnituur

BIJGERECHTEN
• Friethoes frites
• Groene salade

DESSERT
• Eton mess, fruit gemengd met room, mascarpone en merengue
• Warme crumble met roomijs
• Kaasplankje, 3 soorten kaas met kletzenbrood
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DINER (vanaf 15 personen)
3 GANGEN MENU €  34,50
4 GANGEN MENU €  39,50
Beschikbaar voor groepen vanaf 15 personen, geserveerd aan tafel.

U selecteert voor al uw gasten vooraf 1 gerecht per gang. Elke gast eet
dus hetzelfde. Uiteraard kunnen wij rekening houden met speciale 
dieetwensen. Hiervoor bieden we een alternatief. Graag horen we deze
wensen voorafgaand aan het event.

VOORGERECHT
• Garnalensalade met appel, lofsla en avocado
• Groene asperges, tuinerwt, munt & mousse van geitenkaas (v)
• Salade van gemarineerde tomaatjes, olijven, basilicum, 

croutons, kappertjes en gepofte paprika (v)
• Geroosterde lamsham met witlof, venkel en vijgen
• Tartaar van zalm,krokant zeewier en creme van oesters
• Kofte van kip met een salsa van walnoot en granaatappel

SOEP (BIJ 4 GANGEN MENU)
• Bisque, vers gemaaktse soep van langoustine
• Frisse soep van zoete aardappel
• Heldere bouillon met tuinerwt, courgette en verse kruiden

HOOFDGERECHT
• Tournedos met chimichurri, granaatappel en balsamico
• Coque au Vin – heerlijk gestoofde kip en groenten in rode wijn
• Gebakken filet van kabeljauw met puree, prei & gremolata
• Oosters gemarineerde zalm met sesam, noodles en groenten
• Quiche van walnoot, tuinerwt en paddestoelen met tahin yoghurt (v)
• Burrata met kruidenkorst, verschillende graantjes en kruiden olie (v)

EXTRA BIJGERECHTEN
2 Bijgerechten zitten in de menuprijs.
• Friethoes frites
• Roseval aardappeltjes uit de oven
• Ratatouille
• Groene salade

DESSERT
• Eton Mess - vers fruit gemengd met room en merengue
• Warme crumble met roomijs
• Chocolademousse met crunch en gezouten karamel
• Kaasplankje, 3 soorten kaas met kletzenbrood
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WALKING DINNER OF LUNCH
WALKING DINNER OF LUNCH € 37,50

U selecteert voor al uw gasten 5 gerechtjes uit onderstaande lijst.
Elke gast eet dus hetzelfde. Uiteraard kunnen wij rekening houden met
speciale dieetwensen. Hiervoor bieden we een alternatief. Graag horen
we deze wensen voorafgaand aan het event.

KEUZE UIT:
• Garnalensalade met lof en appel
• Tartaar van zalm met zeewier en creme van oesters
• Tartaar van bavette met truffel mayonaise, hazelnoten en biet
• Balletje van kip met muhamarra
• Focaccia van de kamado met burrata en tomaatjes
• Gemarineerde tomaatjes met kappertjes, gepofte paprika en croutons
• Bisque, soep van langoustines
• Soepje van zoete aardappel
• Runderstoofje
• Mini runderburger met bacon en cheddar
• Krokante zeebaars met gepocheerde venkel en schaaldieren
• Eton Mess – seizoensfruit met room, mascarpone en merengue
• Chocolade mousse

BESCHIKBAAR VOOR GROEPEN VANAF 
25 PERSONEN, GESERVEERD IN KLEINERE 
PORTIES,  IN EEN GLAASJE OF OP EEN
BORDJE, MAKKELIJK TE ETEN IN EEN WAT 
INFORMELERE SETTING. 
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BBQ (vanaf 25 personen)

BBQ van “The Basterd” kamado BBQ uit Haarlem à € 35,00

Door de variëteit is er sowieso al keuze voor (bijna) alle dieetwensen.  
Uiteraard kunnen wij indien nodig nog steeds een alternatief bieden 
voor speciale dieetwensen. Graag horen we deze wensen voorafgaand 
aan het event. Live BBQ kan uiteraard alleen bij gepast weer.

AAN TAFEL GESERVEERD
• Hele zalmzijde
• Gegrilde kippendijen met citroen & tijm
• The best of pork: spare rib / pulled pork / buikspek
• Brioche mini runder burger met bacon en oude cheddar
• Portobello gevuld met noten, groene kruiden en zachte kaas
• Falafel burger met pompoen en harissa

BIJGERECHTEN VANAF BUFFET
• Frisse koolsalade
• Groene salade
• Desembrood 
• Dips: Home made BBQ saus / knoflooksaus / tzatziki / pindasaus / 

chimichurri
• Friethoes friet
• Gepofte zoete aardappels

BBQ-en op 1 van onze grote terrassen, waar het eten live op 
de kamado wordt bereid met de duinen op de achtergrond.
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HIGH TEA (vanaf 20 personen)
HIGH TEA BUFFET €  23,50
Beschikbaar voor groepen vanaf 20 personen, geserveerd vanaf buffet.

ZOET
Scones met clotted cream en frambozenjam
Franse appeltaart
Eton Mess: Vers fruit gemengd met room en merengue

SANDWICHES
Gegrilde groenten met feta tomatenspread en rucola
Gerookte zalm met citroen crème en gemarineerde courgette
Rundercarpaccio met mosterd crème, Parmezaan en pijnboompitten

HARTIG 
U kiest vooraf 3 hapjes uit onderstaande gerechten: 

- kipballetje met harissa mayonaise
- runderbavette rolletje 
- mini vol au vent kip 
- krokantje met runder stoof
- bruschetta zalm 
- mini vol au vent vis
- blini met oester creme en zeekraal 
- bruschetta humus en gegrilde groente
- krokantje quinoa met muhamma
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BRUNCH
BRUNCH BUFFET € 27,50

ZUURDESEM BROOD EN FOCACIA – ZELF TE  BELEGGEN
Smashed avocado en gekookt ei
Burrata tomaat basilicum
In rode biet gemarineerde zalm
Geroosterde kip met limoenmayonaise

W A R M E  G E R E C H T E N
Runderstoof
Pasta met huisgemaakte pesto en zongedroogde tomaat

B I J G E R E C H T E N
Gegrilde tomaat / Hartige muffin / Sugar snaps / Tuinerwten / Roseval

B I J G E R E C H T E N
Pancakes met zoute caramel
Scones
Vers fruit

BESCHIKBAAR VOOR GROEPEN VANAF 
20 PERSONEN, GESERVEERD VANAF 
BUFFET, GESCHIKT VOOR EEN INFORMELE 
SETTING.
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BORRELHAPPEN

HUISGEMAAKTE BORRELHAPPEN ZIJN VERKRIJGBAAR 
VANAF 25 STUKS PER SOORT. TIJDENS EEN BORREL VAN 
EEN UUR  ADVISEREN WIJ 3 HAPPEN PER PERSOON. 

V LEES
• kip balletje met harissa mayonaise
• runderbavette rolletje
• mini vol au vent kip
• krokantje met runder stoof

V I S
• bruschetta zalm
• mini vol au vent vis
• blini met oester creme en zeekraal

V EGETAR I SCH
• Crostini humus en gegrilde groente
• krokantje quinoa met muhammara

HUISGEMAAKTE BORRELHAPPEN A €  2,75 PER STUK OVERIGE BORRELHAPPEN

Engelse sandwich (driehoek)
Portie bitterballen (6st)
Gefrituurde manchego (6st)
Brood, olie en muhamarra
Borrelplank (2-3 personen)

sardines, saucisson, kaas, 
cornichon, brood, muhamarra

Gemengde nootjes op tafel, per persoon
Bitterballen, p/stuk
Kaasstengels, p/stuk
Garnalen in filodeeg, p/stuk

€  2,50
€  5,50
€  5,50
€  3,50

€  12,50

€ 1,00
€ 0,90
€ 0,80
€ 1,10
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DRANKEN

Dranken worden bij ons altijd berekend op basis van 
nacalculatie. Wij werken niet met ‘onbeperkt’ arrangementen 
omdat het gebruik altijd af hangt van het tijdstip van de dag 
en de grootte, leeftijd en drankverbruik van de groep. 

Hieronder onder andere een indicatie van drankgebruik per persoon per 
uur om een beeld te krijgen van te verwachten bestedingen voor 
groepen. Alle indicaties zijn op basis van Hollands assortiment dranken. 
Dit bestaat uit frisdrank, bier, huiswijn en binnenlands gedestilleerd. 

Indicatie drank pp 1 uur
Indicatie drank pp 2 uur
Indicatie drank pp 3 uur
Indicatie drank pp 4 uur

€ 9,00
€ 15,00 
€ 21,50 
€ 28,50 

WELKOMSTDRANKJES

Prosecco, per glas
Prosecco, per fles
Aperol Spritz
Esprit de la Bastide BRUT
BRUT Rose
Laurent Perrier champagne
Huiswijn, per fles

€ 5,75
€ 35,00
€ 5,50

€ 35,00
€ 35,00
€ 75,00
€ 21,50

16



OVERIGE ACTIVITEITEN
Elk event is uniek en behoeft soms extra aankleding of benodigdheden. 
Hierbij bent u altijd vrij om zaken zelf te organiseren maar uiteraard 
kunnen we u hierbij ondersteunen.  We hebben met een aantal vaste 
partners goede afspraken en breiden ons netwerk met de dag uit. 

HUUR MATERIALEN
• Podiumdelen, extra licht, geluid, meubilair etc.
• Tenten om ons terras te overkappen zijn in allerlei vormen 

bespreekbaar

EXTRA’S
Een actief of cultureel onderdeel van uw dag op de hei? Fietsen, wandelen, het 
duingebied verkennen, activiteiten op het strand voor plezier, ontspanning 
en/of teambuilding in combinatie met uw meeting/diner/feest in ons paviljoen. 
Het prachtige Kennemerland biedt hiervoor veel mogelijkheden.

ENTERTAINMENT
Een DJ, Band, akoestische muziek is allemaal mogelijk 
tijdens uw event. Ons netwerk van partijen is 
groeiende en uiteraard staat het u vrij om zelf een 
artiest te boeken voor een optreden in De Uitkijk. 

OVERNACHTEN
In nabije omgeving van ons onze locatie hebben we goede 
afspraken met een aantal goede en betaalbare hotels zoals 
Hotel IBIS Styles,a een nieuw eigentijds hotel met huurfietsen 
zodat u ontspannen van en naar De Uitkijk kan komen. Ook het 
kleinschalige Hotel Bleecker en Hotel Bloemendaal is een goede 
accomodatie voor kleinere groepen.
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Voor alle vragen kunt u contact 
opnemen met David van Geene

023 525 11 62
info@deuitkijkbloemendaal.nl
www.deuitkijkbloemendaal.nl

mailto:info@deuitkijkbloemendaal.nl
http://www.deuitkijkbloemendaal.nl/

