Strandpaviljoen Brouw, met haar magnifieke ligging aan de Noordzee, is een
prachtige locatie om jullie gezelschap te ontvangen. Ons paviljoen is voorzien
van een sfeervol interieur waar in alle privacy jullie bruiloft kan worden gevierd.
Bij Brouw kun je trouwen, toasten, dineren en feesten in een relaxte en sfeervolle
ambiance.
Brouw kookt bovendien met respect voor de seizoenen. Wij vertellen met alle liefde het
verhaal achter onze gerechten! Eten waar je blij van wordt en dat met liefde is bereid.
Strandpaviljoen Brouw ligt op de Brouwersdam, op de grens tussen Zuid-Holland
en Zeeland. Daar waar de zee tegen de kust slaat, brouwen wij goede en gezonde
gerechten. Bij Brouw koken wij vers en eerlijk!
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Van harte gefeliciteerd. Jullie gaan trouwen!
Leuk dat jullie voor deze speciale dag informatie aanvragen over onze sfeervolle
trouw -en feestlocatie. In deze brochure vinden jullie verschillende arrangementen,
menu’s, buffetten e.d. die wij met veel plezier hebben samengesteld voor de meest
uiteenlopende bijeenkomsten. Als jullie dat wensen, verzorgen wij ook andere zaken
zoals decoratie, muziek en bruidstaarten.
Wij helpen jullie graag verder bij het organiseren van jullie huwelijksdag. Bij interesse
maken wij graag een vrijblijvende afspraak in ons strandpaviljoen om de wensen door
te nemen en jullie van advies te voorzien. En om de locatie te bekijken natuurlijk.
Wij kijken uit naar jullie positieve reactie en helpen graag verder met de organisatie
van de door jullie geplande huwelijksdag.

Namens team Brouw,

Robert Breen
Coördinator Events
events@brouw.nl

2|

|3

Ontvangst

Hapjes

1. Ontvangst

2. Hapjes arrangementen

Onze chef-koks verwennen jullie en jullie gasten graag met hun gerechten. En, maar
dat is vanzelfsprekend, alles is dagvers. De gerechten worden à la minute bereid in
onze open keuken en op luxe schalen en/of als buffet uitgeserveerd en gepresenteerd.
In de komende hoofdstukken treffen jullie een overzicht van de mogelijkheden aan.
Welkomstdrankje
Prosecco
Tinto de Verano
Tequila Sunrise
Virgin Mojito
Kids champagne
Moët & Chandon Brut (fles)
Verse jus d’orange

5,25 p.p.
5,50 p.p.
5,95 p.p.
5,25 p.p.
3,50 p.p.
75,00 p/st.
3,25 p.p.

Basis borrelgarnituur (inclusief drankarrangement)
Notenmix
Luxe borrelgarnituur (schaal voor 4 personen)
Notenmix
Zoute kaasstengels
Zoute koek melange
Kaasblokjes
Gemarineerde olijven
Luxe hapjes (maak zelf uw keuze)
Glaasje met tartaar van rund en truffeldressing
Rilette eendenbout met geitenkaas
Stengel van kaas en Serranoham
Mousse van makreel met rode biet
Spiesje tomaat met mozzarella en basilicum
Chorizokroketje met een dip van zeekraal

Party hapjes (4 hapjes per arrangement)
Loempia’s
Bitterballen met Zeeuwse grove mosterd
Mini frikandellen
Kaasstengels
Midnight snack
Mini Brouwburger
Puntzak verse friet
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0,00

5,75 p.p.

3 hapjes
4 hapjes
5 hapjes

6,00 p.p.
8,00 p.p.
10,00 p.p.

6,95 p.p.

4,95 p.p.
4,95 p.p.
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Diner

3. Diner buffetten
Buffet Brouw (vanaf 20 personen)
27,50 p.p.
Tomatensoep, groene salade met gerookte zalm, boerenaardappelsalade
met dungesneden ham, pastasalade met pesto en zongedroogde tomaat,
komkommersalade, tomaten-basilicumsalade, zelf te snijden brood met tapenade en
kruidenboter, gemarineerde olijven.
***
Gebakken varkenslende met brie, kip in tomatensaus, viscurry met rijst, gepocheerde
scholfilet, wisselende seizoensgroenten en verse friet met diverse koude sauzen.
***
Roomijs, “Brouwnie”, vers fruit & slagroom.
Buffet Brouw Basic (vanaf 20 personen)
21,95 p.p.
Groene salade, boerenaardappelsalade met dungesneden ham, komkommersalade
en tomatensalade. Gemarineerde olijven en zelf te snijden brood met tapenade en
kruidenboter.
***
Gebakken kippendijen in champignonroomsaus, varkenslende met calvadossaus,
gegratineerde vissoorten met kruidenboter en oude kaas, wisselende seizoensgroenten
en verse friet met diverse koude sauzen.
***
Roomijs, vers fruit & een “Brouwnie”.
Buffet Brouw Luxe (vanaf 20 personen)
34,50 p.p.
Tomatensoep, mosterdsoep met Zeeuws spek, groene salade, huzarensalade met
dungesneden ham, gepocheerde zalm met kruidenmayonaise, diverse soorten
rauwkost met noten en dressing, komkommersalade, rosbief met uienchutney,
tomaten-basilicumsalade met mozzarella, zelf te snijden brood met tapenade en
kruidenboter, geserveerd met diverse koude sauzen.
***
Kip in tomatensaus, varkenslende met brie, gebakken biefstukjes met rode wijnsaus,
viscurry met rijst, gepocheerde scholfilet, gebakken kabeljauwfilet, wisselende
seizoensgroenten, verse friet met diverse koude sauzen en aardappelkroketjes.

Walking dinner
4. Walking dinner

Willen jullie eens een keer iets heel anders? Denk dan aan een “walking dinner”. Hierbij
worden in een gezellige, ongedwongen sfeer diverse kleine gerechtjes aan jullie en
jullie gasten uitgeserveerd. Rondlopend, staand of zittend, onder het genot van een
hapje en een drankje kunnen jullie gezellig in een leuke ambiance bijpraten. Wij
serveren, op de momenten dat jullie dat wensen, verschillende kleine gerechtjes. Het
aantal gangen, met eventueel een bijpassend bier- of wijnarrangement, bespreken wij
graag met jullie.
Een walking dinner is mogelijk voor gezelschappen vanaf 20 personen tot een
maximum van 50 personen voor een bedrag van 32,50 p.p.
Koude hapjes
Tartaar van ossenhaas | Parmezaanse kaas | pastinaakcrème
Rilette van eendenbout | geitenkaas | truffel
Tartaar van gerookte zalm | kruidenkaas
Gamba | tomatensalsa
Buikspek | noedels | sojasaus
Spiesjes tomaat | mozzarella | basilicum
Groenteboeket | gegrilde groenten | wortelcrème | boekweit
Warme hapjes
Risotto bitterbal | Manchego | truffel
Kalfsentrecote | aubergine | tomaat
Grain-Fed sukade | zwarte sesam | sojasaus
Gebakken kabeljauwfilet | stamppot met rucola en zongedroogde tomaat
Gepaneerde gefrituurde schol | dip van augurk en kappertjes
Verse friet | oude kaas
Zoete hapjes
Gegrilde ananas
Tiramisu | boerenjongens
Griekse yoghurt | walnoot | honing
Petitfours | boterkoek | madeleine | bonbon

***
Roomijs, vers fruit, slagroom, tiramisu, appeltaart, “Brouwnie” en kwark.
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Menu's
5. Menu’s

Menu's
Menu’s

Menu Grevelingen (vanaf 20 personen)
31,50 p.p.

Menu Brouw (vanaf 20 personen tot 80 personen)
45,50 p.p.

Rundercarpaccio met oude kaas, cherrytomaat en truffelmayonaise
óf
Palet met diverse gerookte vissoorten en toast

Rilette van gerookte makreel, komkommersoep en chorizo
óf
Tartaar van het MRIJ-rund met truffelmayonaise, gekookt eitje en rucola
óf
Garnalenbisque met Stellendamse garnalen

***
Gebakken biefstuk met gegrilde seizoensgroenten, aardappelcrème en jus
óf
Gebakken kabeljauwfilet met groene kruidenrisotto en een
schaaldierensaus
***
Kaasplankje met notenbrood en tomatenjam
óf
Coupe met diverse soorten ijs met slagroom

Menu Noordzee (vanaf 10 personen)
19,95 p.p.

***
Twee bereidingen van het graanvarken:
langzaam gegaarde procureur met paddenstoelen
haas met een rode portsaus en risotto van Zeeuwse vlegel
óf
Twee bereidingen van scholfilet:
gebakken met seizoensgroenten
in tempura met bospeen
geserveerd met wortelcrème en aardappeltaart
***
Aardbeien met vanille-roomijs en muntsiroop
óf
Kaasplateau met vijgencompôte en notenbrood

Salade van Zeeuws spek en kip met een Aziatische dressing
óf
Tomatensoep
***
Fish & chips Brouw
óf
Beachburger, geserveerd met verse friet
***
Dame blanche
óf
koffie/thee
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Barbecues
6. Barbecues

BBQ buffet ‘Brouwerdam’ (vanaf 10 personen)
24,90 p.p.
Dit uitgebreide buffet bestaat uit een heerlijke kom tomatensoep, zelf te snijden brood
met tapenade en kruidenboter, groene salade met rauwkost, olijven en croutons,
huzarensalade met dungesneden ham en een boerenaardappelsalade.
Voor op de BBQ: een hamburger, één spies kipsaté met satésaus en scholfilet “en
papilotte”.
Wordt geserveerd met een maïskolf, verse friet en diverse koude sauzen. Met als toetje
vers fruit, “Brouwnie”, vanille-roomijs en slagroom.
Optioneel keuze uit diverse supplementen (pagina 11)
BBQ buffet “Brouw” (vanaf 10 personen)
29,50 p.p.
BBQ buffet Brouw bestaat uit een mix van diverse soorten vis en vlees. Een heerlijke
kom mosterdsoep met Zeeuws spek, zelf te snijden brood met tapenade en
kruidenboter, olijven. Een huzarensalade met dun gesneden ham, pastasalade met
gerookte zalm en crème fraîche en een boerenaardappelsalade.
Voor op de BBQ: een hamburger, kipsaté met satésaus, gemarineerde gamba’s en
scholfilet “en papilotte”. Geserveerd met een maïskolf, verse friet en diverse koude
sauzen. Met als toetje vanille-roomijs, “Brouwnie”, vers fruit, kwark en slagroom.
Optioneel keuze uit onderstaande supplementen (pagina 11)
BBQ buffet ‘de Grevelingen’ (vanaf 6 personen)
19,50 p.p.
Zelf te snijden brood met tapenade en kruidenboter. Aangevuld met een groene salade
met rauwkost, olijven en croutons, huzarensalade met dungesneden ham en een
boerenaardappelsalade.
Voor op de BBQ: een hamburger, één spies kipsaté met satésaus en een worstje. Wordt
geserveerd met verse friet en diverse koude sauzen.
Optioneel keuze uit onderstaande supplementen (pagina 11)

BBQ supplement (prijs per persoon)
Soep
Extra salade
Hamburger
Kipsaté
Worstje
Varkensfilet
Sparerib
Speklapje
Biefstuk
Scholfilet “en papilotte”
Kabeljauw “en papilotte”
Gemarineerde gamba’s
Gewokte mosselen met chorizo
Spiesje geitenkaas met spek
Pofaardappel met roomkaas
Maïskolfje

2,50
2,50
2,85
3,00
2,80
3,00
4,00
2,85
6,50
4,50
6,50
5,50
(seizoensprijs)
4,00
2,50
2,00

Voor alle bovenstaande buffetten geldt:
- Kinderen van 0 tot 3 jaar zijn gratis
- Kinderen van 4 tot 12 jaar krijgen 30% korting op het desbetreffende buffet
- Bij een gezelschap vanaf 20 personen wordt er kosteloos voor u gebarbecued
- Bij een gezelschap tot 20 personen is een kok bij te boeken voor 45,00

BBQ buffet ‘Zeeland’ (vanaf 10 personen)
35,50 p.p.
Dit uitgebreide luxe buffet bestaat uit een heerlijke kom Zeeuwse vissoep, zelf te
snijden brood met tapenade en kruidenboter. Verder rijkelijk gevulde huzarensalade
met diverse soorten vis, aardappelsalade met Zeeuws spek en gekookte eitjes,
pastasalade met pesto en tomaat, boerenkaassalade met bieslook en noten.
Voor op de BBQ: kabeljauw “en papilotte”, gemarineerde gamba’s, spiesje geitenkaas
gerold in spek, varkensfilet en een hamburger. Geserveerd met frietjes, maïskolf, een
pofaardappel met roomkaas en seizoensgroenten om te grillen. Met als toetje
vanille-roomijs, Zeeuwse bolus, vers fruit, appeltaart en hangop.
Optioneel keuze uit onderstaande supplementen (pagina 11)
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Desserts

Dranken

7. Desserts

Buffet Basic
Vanille-roomijs, vers fruit, diverse soorten handfruit en slagroom.

8. Dranken

5,00 p.p.

Buffet Luxe
7,95 p.p.
Vanille-roomijs, chocolade-roomijs, kwark, tiramisu, chocolade “Brouwnie”, slagroom,
vers fruit en slagroomsoesjes.
Buffet Brouw
11,00 p.p.
Vanille-roomijs, aardbeiensorbetijs, slagroomsoesjes, assortiment luxe taarten,
tiramisu, vers fruit, slagroom, pure en witte chocolademousse, lauwwarme apfelstrudel
met vanillesaus en seizoensfruit.
(Bruids)taarten
Desgewenst kunnen wij (bruids)taarten en/of petitfours door onze lokale bakker laten
verzorgen. Uiteraard is het ook mogelijk om de taart zelf te laten bezorgen. Voor het
uitserveren rekenen wij dan een schotelprijs van 1,75 p.p.
Vegetarisch & allergieën
Natuurlijk houden wij rekening met jullie en jullie gasten wat betreft dieetwensen,
zwangerschap en/of allergieën zoals gluten en lactose. Willen jullie zo vriendelijk zijn
dit vooraf te inventariseren en dit bij jullie definitieve boeking melden? Op die manier
kunnen wij zo adequaat mogelijk inspelen op alle wensen.

De genuttigde consumpties worden op basis van nacalculatie verrekend. Een
specificatie wordt bij de eindfactuur bijgesloten. Het is ook mogelijk om een
drankarrangement af te sluiten, zie onderstaande mogelijkheden.
Drankarrangement binnenlands gedistilleerd
Dit arrangement bestaat uit:
Koffie en thee
Alle soorten frisdrank en vruchtensappen
Bavaria van de tap
Huiswijnen wit, rood & rosé
Jenever, vieux, port, sherry en Martini
Prijs per arrangement: | 1u 12,95 | 2u 20,95 | 3u 25,95 | 4u 29,95 | 5u 33,95 |
Drankarrangement buitenlands gedistilleerd
Dit arrangement bestaat uit:
Inclusief drankarrangement binnenlands
Buitenlands gedistilleerde dranken: Bacardi, gin, Sambuca, Jägermeister, Tia Maria,
Licor 43, Amaretto, Baileys, Grand Marnier, Cointreau, Jack Daniels, Jameson,
Johnny Walker Black Label, Camus VS, Remy Martin VSOP, Calvados
Prijs per arrangement: | 1u 35,00 | 2u 39,50 | 3u 44,00 | 4u 48,00 | 5u 53,00 |
Kids drankarrangement
Dit arrangement bestaat uit:
Alle soorten frisdrank en vruchtensappen
Prijs per arrangement: | 1u 6,95 | 2u 8,95 | 3u 10,95 | 4u 12,95 |
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Evenementen verzorging
9. Verblijf & evenementenverzorging

Praktische zaken zoals een cadeautafel, een tafel voor het gastenboek en microfoon
kunnen voor jullie worden klaargezet. Wanneer jullie op zoek zijn naar bijvoorbeeld
decoraties, een DJ of iets anders, dan helpen wij jullie, in samenwerking met onze
partners, graag verder.
Verblijf
In de omgeving van de Brouwersdam zijn er verschillende mogelijkheden om tijdens
jullie huwelijk te verblijven. Bijgevoegd een overzicht met mogelijkheden.

Brouw Buiten
Wensen jullie de feestelijke dag aan te vullen met een sportieve activiteit zoals
strandzeilen, kitebuggyen, een beachvolleytoernooi, archery tag of XL-Sup? In
samenwerking met Brouw Buiten, ons bedrijf verantwoordelijk voor alle strand- en
wateractiviteiten, helpen wij jullie graag verder met het samenstellen hiervan!
De kleine genodigden
De kans dat er ook kinderen op jullie gelegenheid aanwezig zijn, is groot. Direct voor
het strandpaviljoen staat een leuke attractie waarbij de ouders vanaf het paviljoen een
oogje in het zeil kunnen houden.

Brouw aankleding
Als jullie dit wensen, zorgen wij voor aankleding van een prieel met draperie en
rieten lopers. Tijdens de borrel en/of het diner worden de tafels met schelpen, witte
tafellopers, lantaarns en kaarsen versierd.
Uiteraard kan de aankleding worden uitgebreid met bijvoorbeeld een loper,
bloemarrangementen, tafeldecoraties, led-dansvloer, confetti, bellenblaasmachine,
meubilair en overige aankleding. Wanneer jullie eigen decoratie meenemen, gelieve dit
uiterlijk 1 dag vooraf te leveren en op de dag zelf te decoreren.
Let op: voor de ceremonie dienen voor jullie gasten witte houten klapstoeltjes te
worden gehuurd.
Entertainment
Voetjes van de vloer! Zijn jullie op zoek naar een DJ die jullie gasten op de dansvloer
krijgt, die enthousiast is en alles draait wat jullie maar willen? Bijgevoegd een overzicht
met mogelijkheden.
Opfrisruimte aan zee (op de 1e verdieping van Brouw)
Even opfrissen voordat de foto’s worden gemaakt? Een break na het diner voordat jullie
opnieuw een entree voor de avondgasten maken? Brouw heeft op de 1e verdieping
een compleet ingerichte ruimte die geheel naar eigen wens kan worden ingevuld. De
kosten hiervoor zijn 239,00 inclusief btw voor een gehele dag en avond.
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Trouwen
10. Trouwen

Strandpaviljoen Brouw is door de gemeente Goeree-Overflakkee aangewezen als een
locatie waar getrouwd mag worden. Elkaar het ja-woord geven met als achtergrond
het strand, de zee en een ondergaande zon is het toppunt van geluk en romantiek!
Om de ceremonie mogelijk te maken dienen jullie contact op te nemen met de
gemeente en kenbaar te maken interesse te hebben om bij strandpaviljoen Brouw te
trouwen. De keuze van de ambtenaar en de bijbehorende kosten worden direct tussen
jullie en de afdeling Burgerzaken van gemeente Goeree-Overflakkee afgehandeld.

Overig
11. Overig

Prijzen
Alle prijzen genoemd in deze trouwbrochure zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.
Algemene Voorwaarden
Op onze offertes zijn de ‘Algemene Voorwaarden Brouw’ van toepassing. Deze zijn
terug te vinden op onze website en kunnen jullie op verzoek worden toegezonden.
Wijzigingen in het aantal personen kunnen tot 14 dagen voor de datum van de bruiloft
worden doorgegeven en zullen door strandpaviljoen Brouw worden doorgevoerd.
Wijzigingen die buiten deze termijn worden doorgegeven en waarbij het aantal
personen lager is dan opgegeven, worden niet kosteloos doorgevoerd.

Zelfstandig trouwambtenaar
Het is natuurlijk ook mogelijk om voor een zelfstandig trouwambtenaar te kiezen.
Wij adviseren jullie hierbij graag. Jacomien Valk van ‘van ver trouwen’ uit Renesse
is zelfstandig trouwambtenaar, zij sluit wettelijke en ceremoniële huwelijken.
Jacomien zorgt ervoor dat jullie huwelijksvoltrekking heel uniek is, persoonlijk, warm,
humorvol, met een lach en een traan, helemaal naar jullie wensen. De specialiteit van
Jacomien Valk is het voltrekken van tweetalige huwelijken in het Duits, Engels, Frans
en Spaans en natuurlijk ook alleen in de Nederlandse taal.
Voor meer informatie, bezoek haar website www.vanvertrouwen.nl.

Fotograaf
Fotograferen kan iedereen. Maar dierbare momenten vastleggen op een professionele
manier vereist vakkennis, ervaring & de juiste apparatuur. Zo iemand is Dick van
der Veer. Hij fotografeert jullie zoals jullie zijn, hij laat het bruidspaar stralen op hun
mooiste dag!
Voor meer informatie, bezoek zijn website www.dvdv-fotografie.nl.
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Notities
12. Notities
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Praktische informatie

Locatiebezoek
Willen jullie ons strandpaviljoen bezoeken? Wij verwelkomen jullie graag op de
Brouwersdam en kunnen, als jullie dat op prijs stellen, bij een kop koffie of thee al jullie
vragen beantwoorden en eventueel verdere afspraken maken.
Verblijf en vervoer
Strandpaviljoen Brouw werkt met vaste vervoer- en verblijfpartners met wie wij
concurrerende prijsafspraken hebben. Zo kunnen jullie via ons gemakkelijk en tegen
de scherpste prijs jullie gewenste vervoer en/of verblijf regelen.
Parkeren
Op de Brouwersdam is het parkeren gratis en er is altijd voldoende parkeerplek. Ideaal
wanneer jullie met eigen vervoer komen.
Routebeschrijving
Vanaf Rotterdam:
Volg de A15 richting Europoort. Neem afrit 12 richting Hellevoetsluis (N57). Volg
de N57 richting Ouddorp. Neem na het passeren van Ouddorp na 5 km de rotonde
afslag Noordzeestrand. Neem daarna direct de afslag linksaf de Brouwersdam op. Na
ongeveer 2 km zien jullie aan de rechterkant het strandpaviljoen.
Vanaf Zierikzee:
Neem de N59 richting Renesse/Burgh-Haamstede naar Serooskerke. Volg bij
Serooskerke de N57 richting Ouddorp. Na ongeveer 8 km zien jullie de afslag Center
Parcs/Port Zélande. Neem hier de afslag naar links de Brouwersdam op. Volg de weg
omhoog, van hieruit zien jullie (schuin) rechts direct het strandpaviljoen.
Invoer navigatiesysteem: Brouwersdam Buitenzijde 20 te Ouddorp
Strandpaviljoen Brouw
Brouwersdam Buitenzijde 20
3253 MM Ouddorp
Strandopgang 15
events@brouw.nl
+31(0)187-202010

