arbie’s
beachhouse
Event packages

www.arbies.nl

welcome

to Arbie’s Beachhouse

Voor het ultieme strandgevoel hoef je niet helemaal naar de kust te reizen: Arbie’s biedt alles
wat je kunt wensen voor een (zomerse) middag en/of avond optimaal genieten. Zowel jong als
oud is bij ons welkom voor een hapje, een drankje of een middagje zwemmen. De gunstige
ligging aan de rand van Berkel-Enschot maakt ons Beachhouse en strandbad niet alleen goed
bereikbaar vanuit Tilburg, maar ook vanaf de A58 en N65.

Ben je op zoek naar een toffe locatie voor het vieren van een 25-jarig huwelijk, een jubileum,
bijzondere verjaardag, familiereünie of groepsbarbecue? Kies dan voor Arbie’s Beachhouse in
Berkel-Enschot! Deze hippe hotspot is de ideale plek voor een uniek feestje ‘tropical style’.
Bekijk snel wat Arbie’s je te bieden heeft.

In deze brochure vind je meer informatie over onze
ruimtes, faciliteiten en onze arrangementen.
Ons team denkt graag mee over de mogelijkheden.

Enjoy!

Arbie’s
Beachhouse
Rauwbrakenweg 38
5056 EJ Berkel-Enschot
013-5331282
info@arbies.nl
arbies.nl
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euro
per persoon

High Tea
Gezellig bijkletsen en happen met vrienden en/of vriendinnen; tijdens een bedrijfsuitje,
vrijgezellenfeest, babyshower, verjaardag of even lekker er op uit. Het gehele jaar door
serveren wij een high tea. In de zomer lekker op het terras in het zonnetje; in de winter in de
Beachhouse, gezellig in je eigen hoekje. De high tea is te bestellen vanaf vier personen.
Wij maken een samenstelling van diverse zoete en hartige lekkernijen.
Onze high tea ziet er als volgt uit:

2,5 uur ongelimiteerd thee en koffie
(inclusief verse gember thee en verse munt thee)

Diverse belegde minibroodjes
met o.a. eiersalade, brie, zalm en mozzarella.

Huisgemaakte quiche
kopje soep
(vissoep van zeeduivel of tomatensoep)

Zoetigheden
met o.a. brownies, mini muffons, mini macrons

optioneel aangevuld met (3,50 euro per item):
Astoria 9.5 Cold Prosecco
Verse Jus d’orange

arbie’s beachhouse: een unieke horecaspot
Even volledig ontsnappen uit de drukte van de dag, en jezelf voor één dagje op vakantie wanen?
Dan ben je bij Arbie’s aan het juiste adres. Arbie’s Beachhouse is met recht een unieke horecaspot te
noemen. Niet alleen vanwege de perfecte ligging en de unieke menukaart, maar zeker ook door de
altijd zomerse sfeer in het restaurant.
Laat je verrassen door ons sfeervolle interieur met verrassende elementen.
Aan ieder klein detail is gedacht! Ons vrolijke en gastvrije team staat voor je klaar om je een volledig
ontspannen dag te bezorgen. Of je nu wilt lunchen, dineren of borrelen: bij Arbie’s Beachhouse ben je
altijd meer dan

vergaderen in stijl
Ben je op zoek naar een vergaderruimte met een fijne,
informele sfeer op een unieke locatie? Kies dan voor
vergaderen bij Arbie’s Beachhouse. De ruimte kan naar
wens aangekleed en ingericht worden, en beschikt over
een beamer en geluidsinstallatie. Wij kunnen gedurende
de vergadering zorgen voor hapjes en drankjes. Informeer
eens naar de mogelijkheden!
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It’s Lunch
time….
Neem plaats in de Beachhouse, of plof lekker neer op onze banken op het terras om te
genieten van je welverdiende lunchbreak. Wij hebben de lekkerste sandwiches voor je
samengesteld. Kies jouw favoriet!
Heb je geen zin om te kiezen, of heb je last van keuzestress door al dat lekkers? Ga dan voor
een lunchplank! Onze chef heeft met zorg de lekkerste sandwiches voor je uitgekozen.
Gegarandeerd zit er voor ieder wat ‘wils’ bij. Naast de sandwiches verzorgen wij een glas
prosecco of jus d’orange. Gegarandeerd zit er voor ieder wat ‘wils’ bij.
Naast de sandwiches verzorgen wij een glas prosecco of jus d’orange.

THE BEACH CLUB HANGOVER SANDWICH
Toast, kalkoen, Mornaysaus, cherrytomaatjes, panchetta, peterselie

OCEAN WAVE SANDWICH
Gerookte zalm, sla, tonijnsalade, rode ui, komkommer, kappertjes, ei, limoenmayonaise

PHILLY STEAK CHEESE SANDWICH
Gebakken ribeye, rode ui, paprika, cheddar, chimichurrisaus

VEGETARIAN WARRIOR SANDWICH
Hüttekase, zongedroogde tomaat, avocado, sla, walnoten

LIFEGUARD ’s OUT TO LUNCH (LOL) SANDWICH
Burrata, sla, pesto, gemarineerde cherrytomaatjes, basilicum, (evt. parmaham)

Drinks and food
Bij Arbie’s ben je echt op de juiste plek als je iets te
vieren hebt! We houden wel van een feestje en
organiseren dit dan ook graag voor je. Omdat de
mogelijkheden bij ons eindeloos zijn, hebben we al
een aantal zaken voor je in diverse pakketten gegooid.
Jij kiest de datum, maakt je wensen kenbaar en wij
regelen de rest!
Standaard worden onze tafels bij partijen van 30
personen en meer, voorzien van tafelgarnituur.
De tafelgarnituur bestaat uit kaasstengels, olijven en
nootjes.

Binnenlands
drank
assortiment
Onbeperkt bier van de tap, witte wijn, rode
wijn, rosé, frisdranken, koffie, thee en
binnenlands gedestilleerd (vieux, jonge
jenever, bessenjenever en Schrobbelèr)

1 uur			
2 uur			
3 uur			
4 uur			
5 uur			
6 uur			

10,95 p.p.
16,95 p.p.
20,95 p.p.
24,95 p.p.
27,95 p.p.
30,95 p.p.

Uitbreiding drank arrangement
(o.b.v. 3 uur)
Fine wines & speciaal bieren (i.o.o)

4,95 p.p.

Bacardi, Vodka, Redbull en Gin

5,95 p.p.

Cocktailbar (3 soorten)

7,95 p.p.

Gin Tonic Bar (3 soorten cocktails)

7,95 p.p.

Sangria Bar				
4,95 p.p.
Buitenlands gedistilleerde
dranken

9.95 p.p.

Welkomstdranken/aperitief
Welkomstcocktail

5,95 p.g.

Astoria 9.5 Cold Prosecco

4,50 p.g.

Cava MSVA brut

5,50 p.g.

Taittinger Champagne		

9,95 p.g.

BUENOS NACHO’S @ ARBIE’S

9,00 p.st.

Nacho’s Arbie’s style: cheddar, olijven, gehakt,
tomatensaus, zure room en guacamole.

VOLCANO NACHO’S

9,00 p.st.

Hot nacho’s met chili, cheddar, tomaten salsa,
guacamole, zure room en… jalapeños

BRUSCHETTA MIX

1,50 p.st.

Keuze uit drie verschillende bruschetta’s

OVENBROOD

5,00

Met olijfolie, gezouten roomboter, zeezout en
tapenade

Frituur snacks

beach
BITES
Bij een dagje strand horen natuurlijk
verfrissend drankjes, én hartige hapjes! Maak
je dag compleet en laat de tafel vullen met
allerlei heerlijke Beach Bites. Kies jouw
favoriet uit ons uitgebreide assortiment.

ARBIE’S PLATTER

4,50 p.p.

Desembrood en dip, gebakken gamba’s, olijven,

50+ schaal met diverse dippings
Balls by Arbie’s
Kaasstengels met chilisaus
Mini loempia
Deep fried (12 bittergarnituur)

34,00
1,00 p.st.
1,00 p.st.
0,80 p.st.
10,00

Beach bites deluxe

1,80 p.st.

- Toast met tomatensalsa, burata en rucola
- Blini met vissalade, gerookte heilbot en zalmeitjes
- Spiesje gemarineerde en gebakken gamba’s
- Hollandse “lollies”, ambachtelijke worst en kaas
- Bitterballen met mosterd
- Carpaccio, kaaskoekje, limoenmayonaise
- Italiaanse zoute stengels met parmaham
- Gefrituurde kaasstengels

late night snacks

bruschetta met rundercarpaccio, tonijnsashimi,
coppa di parma, Schwarzwalderham, gerookte
amandelen, manchego en bruschetta met
gerookte zalm. (min 7 personen)

COLD PLATTER
Desembrood met olijfolie en zoutflakes,
tapenade, coppa di parma,Schwarzwalderham,
buratta en vijgencompote, tonijnsashimi

3,50 p.p.

Puntzakje frites met mayo
Black angus mini hamburger
Combinatie van bovenstaande
Broodje kroket		
Tosti				
Kleine burrito kip of vega
Mini brioche broodje rib-eye

3,00 p.st.
3,80 p.st.
4,95 p.st.
3,50 p.st.
3,50 p.st.
4,00 p.st.
5,95 p.st.

ARBIEQUE

Arrangementen….
Een zomerse avond, verrukkelijk eten, koele drankjes, beach
vibes en gezellige mensen om je heen... Dát is een BBQ bij
Arbie’s! Speciaal voor jou hebben we een viertal BBQ
arrangementen voor je samengesteld.
Deze arrangementen zijn exclusief koksbegeleiding. Indien
koksbegeleiding gewenst is, berekenen wij hier
25 euro p/u voor.

menu’s
the Barney

€ 16,50

little ones bbq

1xGemarineerde procureur steak

1xHamburger

1xGegrilde Black Angus burger

1xKippendijenspies

1xSpies met gemarineerde kippendijen

1xRanja

1xGemarineerde speklap

1xRaketje

€ 8,50

Salades en brood pik je stiekem mee van je

Cowabunga

€ 22,50

1xBlack Angus burger met chimichurri
1xGemarineerde spareribs
1xZalmspies met paprika
1xTequila limoen kip met ananassalsa

point break

€ 27,50

1xPorchetta (met Italiaanse kruiden 		
gevuld varkensvlees)
1xRunderbavette (Steak)

sides
Fruitsalade

€ 2,50

FRIETJES

€ 2,50

Maiskolf

€ 3,50

Lekker met honing

Saté saus			

€ 1,50

1xTequila limoen kip met ananassalsa
1xSlibtong

Smokey veggie 			 € 17,50

grilled desserts

1xSpicy beanburger met chimichurri

flame grilled pineapple

1xGemarineerde en gegrilde

Gekarameliseerde ananas

italian watermelon

€ 3,50
€ 5,00

Watermeloen met balsamico

al onze bbq menu’s zijn inclusief 3
salades (kies je salade hieronder) en
brood met dips (Kruidenboter, Cocktail
saus, knoflooksaus & BBQ saus)
Pastasalade
met zongedroogde tomaten, olijven en mozzarella

Groene zomerse salade
Arbie’s style Amerikaanse koolsalade

Drunken banana
Geflambeerde banaan

Extra visje erbij?
Vis-mix au papilloTte

Couscoussalade

speared gamba’s
Spies met 5 grote gamba’s

tomaat-mozzarella-basilicum

€ 5,00

Pakketje van verschillende visjes

met rode biet en geitenkaas

Caprese salade

€ 5,00

€ 7,50

Kamado BBQ AT
ARBIE’S
hang loose (minimaal 2 personen)

€ 17,50 p.p.

Gemarineerde procureur steak
Gegrilde Black Angus burger
Spies met gemarineerde kippendijen
Gemarineerde speklap
Pastasalade
Arbie’s koolsalade
Desembrood met dips en boter
Dame Blanche

beach leech (minimaal 2 personen)

€ 22,50 p.p.

In Kamado bereide Camembert
met brood (en spek)
Speared Gamba’s
Porchetta
(met Italiaanse kruiden gevuld
varkensvlees)
Tequila limoen kipspiesje
Gemarineerde champignons
Gemarineerde groenten
Dame Blanche

HOE WERKT EEN KAMADO BBQ?
Een kamado is geen alledaagse barbecue.
De kracht ervan zit onder andere in de
combinatie van de ei-vorm en de mogelijkheid
om de luchttoevoer en -afvoer te regelen. In
het geval van een keramisch exemplaar komt
daar het materiaal bij, dat isoleert en warmte
terug kaatst.
Tijdens het koken en bij iedere kooktechniek
sluit je na elke handeling de deksel.
Zodra je dit doet ontstaat er dankzij de vorm
een warme luchtstroom. Omdat er maar een
klein gedeelte van de lucht kan ontsnappen,
circuleert de warmte om je ingrediënt of
gerecht. Als een soort heteluchtoven op kolen
dus. Met een gesloten deksel gaat er zo min
mogelijk warmte verloren en houd je de
keramische bbq op de gewenste temperatuur.
Hierdoor heb je een goede controle over de
garing van de ingrediënten en gerechten.

Buffetten
Heb je iets te vieren, en wil je dat de zorg rondom eten je volledig
ontnomen wordt? Op aanvraag vanaf 30 personen serveren wij divers
zorgvuldig samengestelde buffetten. Kies een buffet naar keuze!
Alle buffetten bestaan uit diverse koude en warme gerechten. Wist je
dat de invulling van onze buffetten gebaseerd is op gerechten uit
verschillende landen? Ieder buffet is anders en bevat buitenlandse
invloeden. Waar gaat jouw reis naartoe: Marrakech, Rome of Bilbao?
Liefhebben van Vegan food? Ook dan ben je bij ons aan het juiste
adres! Kies voor ons heerlijke Vegan buffet!
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2750

Marrakech

rome

Koud:

Koud:

Kofta’s

Bruschetta

lamsgehaktballetjes met verse koriander

met geitenkaas, geroosterde druiven en walnoten

Couscoussalade

Crostini

met onder andere feta & rozijnen

met parmaham, munt en vijgen

Saladerolletjes

Rucolaflensje

met tonijn, aubergine, harissa & kappertjes

met gerookte zalm & ricotta

50

euro
per persoon

euro
per persoon

abrikozen

Wraps

Met geitenkaas gevuld

van aubergine en parmezaanse kaas

Plat brood

Groenten fritata

met auberginepuree & yoghurt komkommerdip

met geroosterde paprika & olijf

Salade

Warm :
Stoofpot van kip & sinaasappel
Paprika’s
gevuld met safraanrijst & rozijnen

Vis curry
Pita broodjes falafel

Dessert:
Frangipanetaart
Omschrijving hier

Rijstpudding

van bloemkool, ei, kappertjes, olijven en ansjovis

Warm :
Romige vissoep
met knapperige zeezoutstengels

Warme octopussalade
Polenta timbaaltje met garnalen
Linguini met tomaat en rucola
Lasagne

Dessert:

met gesuikerde pistachenoten

Glaasje Tiramisu

Dadelkoekjes

Affogato al caffe
Omschrijving hier

1950
euro
per persoon

Bilbao
Koud:
Pastasalade
paddestoelen & krieltjes
In aïoli gemarineerde met look

Geitenkaas-spinazie empanada
Meloen Serranoham
Spaanse vleessoorten met brood
Poulpo a feira
octopus in heerlijke dressing

Pikante mossel in schelp
Dadel
met amandel in katenspek

Breekbrood
tapenades & aioli

2450
euro
per persoon

vegan

Koud:
Zoete dahl
van abrikozen en bloemkool (soort curry)

Biet Bourguignon
Omschrijving toevoegen

Warm :
Paella
Gehaktballetjes in tomatensaus
Aardappeltortilla

Moussaka
van zoete aardappel en aubergine

Aardappelsalade
met dille en mierikswortel

Courgettenoedels
met gemarineerde paddestoelen

Dessert:
Churro’s
Omschrijving hier

Siciliaanse caponata
Omschrijving toevoegen

Brood met diverse dips
Risotto
met tomaat, prei en verse mais
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Haute Dogs ’n
Bubbels

euro
per persoon

Pigalle

Medina

Runderdog met waterkers- sla- radijs - ravigotte -

Vega-dog van kekererwten- sla- mint- koriander-

croutons- blauwschimmelkaas

saus-baba ganouche-jalapeno

Chueca

Hanoi OQ

Gerookte varkensdog met tomaten salsa- avocado-

Varkensdog-zoetzure saus-zwarte bonen-lente

zure room – jalapeno- tortilla chips

ui-kroepoek-pinda-rode peper-zwarte sesam

Kreuzberg

Condesa

Varkensdog met zuurkoolsalade- gesmolten kaas

Rund hotdog- rode ui-limoen koriander mayo- tor-

-kruidenkwark

tilla crunch- rode peper- peterselie- jalapenomayo-

Soho

naise

Runderdog met gecarameliseerde zuurkool- gebak-

Monti

ken uien- mosterd- augurk- bacon- shirazamayo

Varkensdog met rode ui- mozzarella-tomaat-basili-

Shibuya

cum saus-sla-pijnboompitten

Gepaneerde kipdog met zeewier salade- wasabimayo- ingelegde groenten-geroosterde sesam

Jordaan
Runderdog met spek- Old Amsterdam-zoete ui- kaasmayonaise-mosterd pinda-sla

Le Panier
Runderdog met gebakken ei- truffelolie- brie- knoflookcroutons

Dit is buffet is een volledige
maaltijd met zo’n 3 dogs per persoon
die op bestelling gemaakt worden en
een saladebuffet met 3 verschillende salades.
De dogs gaan samen met een glaasje
mousserende wijn.

Wist je dat... de naam van Arbie’s Beachhouse
gebaseerd is op ons bijbehorende strandbad
(De Rauwbraken)? Om de beach vibe na een
dagje strand te behouden, is ons Beachhouse
ingericht met allerlei elementen die gelinkt zijn
aan het strand. Kijk eens goed om je heen...
aan ieder detail is gedacht.

Wij heten je uiteraard buiten de
zomerperiode ook van harte welkom in onze
Beachhouse voor een heerlijke lunch, diner
of borrel. Zo kun je tóch nog een beetje die
summer feeling in de winter behouden. No
holiday needed ;-)!

entertainment
& extra
service

+

there are some many reasons to celebrate!
Heb je een reden voor een feestje? Dan staan wij graag klaar voor je om deze tot in de puntjes
te verzorgen! Bij ons is niets te gek: van een rode loper tot fakkels en van security tot hapjes
en drankjes, wij regelen het voor je. Wij zijn namelijk altijd in voor een feestje en zullen er dan
ook alles aan doen om een echte knalfuif van te maken!
We zijn benieuwd naar jouw wensen, creatieve, bijzondere of gekke ideeën. Niets is bij ons te
gek! We denken dan ook graag mee hoe we dit kunnen realiseren.
Meer informatie nodig? Wij staan graag voor je klaar om al je vragen te beantwoorden.
				

arbies
BEACHHOUSE
Rauwbrakenweg 38
5056 EJ Berkel-Enschot
013-5331282
info@arbies.nl

