


BROCHURE ZAKELIJK 2019

Bent u op zoek naar een geschikte locatie voor een vergadering met een kleine groep of een 
bedrijfsfeest? Of wilt u een brainstorm sessie houden met aansluitend een leuke activiteit op het strand?  

Wij verwelkomen u graag bij Xiringuito! 

Onze sales & event managers denken met u mee in het organiseren en plannen van uw 
evenement.   In deze brochure vindt u een uitgebreid overzicht van onze mogelijkheden en de 

verschillende arrangementen. Uiteraard houden wij rekening met eventuele dieetwensen en allergieën. 
Heeft u zelf ideeën of speciale verzoeken, wij maken graag een offerte op maat. 

Door de unieke en vrije ligging aan het rustige deel van de boulevard, hebben wij de mogelijkheid om 
partijen te hosten van 10 tot wel 2.500 personen. 

Tevens is Xiringuito goed bereikbaar met openbaar vervoer, auto, fiets of met touringcars.



LUNCH BASIC

4 versgebakken rustieke broodjes belegd met:

- Boeren belegen kaas met artisjokken spread

- Beenham met ingelegde rode ui

- Huis gerookte kip met rucola/pesto olie

- Gerookte zalm met tzatziki saus

€ 13,30 p.p.
Vanaf 5 personen

LUNCH XIRINGUITO

- Authentieke gazpacho met klein 

gesneden groenten

- Buffel mozzarella/cherrytomaatjes salade 

met pesto en rucola dressing

 Italiaanse sandwiches met:
- San Daniele Parmaham met 

zongedroogde cherrytomaatjes

- Artisjokkenspread met manchego kaas

- Gerookte zalm met gegrilde courgette 

en uienmarmelade

- Kop Illy koffie of thee

€ 17,90 p.p.

Vanaf 20 personen

Weergegeven prijzen zijn excl. BTW



CHEF’S LUNCH

Voorgerecht keuze uit:

- Proeverij van vis 
- Italiaanse Tomatensoep met crispy 

San Daniele parmaham

Hoofdgerecht keuze uit:

- Steak van Waards rund
- Melanzane alla Parmigiana (Vegetarisch)

- Noordzeevis met Italiaanse kruiden

- Kop Illy koffie of thee

€ 27,10 p.p.
Vanaf 20 personen

* Optioneel:
Dessert € 6,88 p.p.

BBQ STRAND

- Kipsaté met grove pindasaus 

- Hamburgers van Waards rund 
met tzatziki saus

- Noordzeevis in papillot met kruiden en 
Parmezaanse kaas

- Groene salade met frisse vijgen vinaigrette

- Rustieke verse frites

- Versgebakken brood met salsa’s

€ 18,15 p.p.
Vanaf 20 personen

* Optioneel:
Dessert € 6,88 p.p.

Weergegeven prijzen zijn excl. BTW



BBQ XIRINGUITO

- Waards rund (Longhaas) gemarineerd 
in rucola/pesto olie

 
- Kippendij gemarineerd in granaatappel, sinaasappel 

en masala

- Kabeljauw in papillot met 
Italiaanse kruiden en manchego

- Hele gamba’s met knoflook, rode peper
 en bladpeterselie

- Groene salade met frisse 
vijgen vinaigrette

- Tomaat en mozzarella met basilicum 
en Extra Vergine Olijfolie

- Gegrilde vergeten groenten

- Rustieke verse frites

- Versgebakken brood met salsa’s
 

€ 22,75 p.p.
Vanaf 20 personen

* Optioneel:
Dessert € 6,88 p.p.

BBQ MEDITERRANE 

 
- Spiesjes van Waards lam op Spaanse wijze

- Gegrilde bavette van Waards rund 
met Chimichurri

- Poussain kippetje gemarineerd 
op Zuid-Franse wijze

- Kabeljauw in papillot met 
Italiaanse kruiden en manchego

- Hele gamba’s met knoflook, rode peper 
en bladpeterselie

- Groene salade met frisse vijgen vinaigrette

- Tomaat en burrata met basilicum 
en Extra Virgin Olijfolie

- Gegrilde groenten

- Rozeval aardappeltjes met tijm en knoflook

- Versgebakken brood met salsa’s

€ 29,85 p.p. 
Vanaf 20 personen

* Optioneel:
Dessert € 6,88 p.p.

Weergegeven prijzen zijn excl. BTW

Extra toe te voegen aan alle BBQ arrangementen:
* Halve kreeft € 14,65 (per hele kreeft te bestellen)

* Oesters € 2,30 per stuk
* Lamsrack € 9,25 per persoon

* Ossenhaas van Waard rund € 9,95 per persoon
* Speenvarken aan het spit. Prijs op aanvraag



SHARED DINING

De leukste en fijnste manier om met elkaar te 
genieten van het diner. Alle onderstaande 

gerechten komen per gang op tafel te staan, 
waardoor iedereen de mogelijkheid heeft om van 

alles iets te proeven.

Voorgerecht:
- Huisgemaakte Italiaanse tomatensoep 

met crispy San Daniele ham.
- 3 verschillende verse Focaccia’s

Tussengerecht:
- Plateaus van Italiaanse en Spaanse specialiteiten 

Hoofdgerecht:
- Gesneden bavette met pesto gemarineerde 

rucola en cherry tomaatjes
- Kabeljauw in een korst van kruiden en manchego

- Gegrilde groenten zoals courgette, 
aubergine, asperges en paprika

- Melanzane alla Parmigiana (vegetarisch)
- Rozeval aardappeltjes met tijm en knoflook

€ 34,40 p.p.
Vanaf 20 personen

* Optioneel:
Dessert € 6,88 p.p.

WALKING DINNER

Ons walking dinner is een diner zonder 
vaste plaatsen, met meerdere gangen 

met kleine culinaire gerechten. 
Tijdens ons walking dinner is het zo dat wij 

6 gerechtjes serveren welke uit de hand gegeten 
worden. Ook wel fingerfood genoemd. 

Graag bespreken wij samen met u en de chef het 
menu!

€ 41,30 p.p.
Vanaf 35 personen

* Optioneel:
Dessert € 6,88 p.p.

MEDITERRANEAN FOODCOURT 

Waan je samen met iedereen in een mediterraanse 
sferen. Overal zullen verschillende plekken 
worden gecreeerd waar je kunt genieten 

van de pure en eerlijke smaken

€ 48,20 p.p.
Vanaf 125 personen

Weergegeven prijzen zijn excl. BTW



HAPJES

Standaard € 3,60
Olijven, gezouten amandelen en Fuet

Oud Hollands bittergarnituur ( 6 stuks) € 4,55
Bitterballen, Kaasstengels, Vegetarische loempia’s

Bruschetta proeverij ( 6 stuks) € 6,90
3 verschillende soorten bruschetta

Mediterraans bittergarnituur ( 6 stuks) € 8,50
Spinaziekaas kroketjes, Chorizo kroketjes, 

Garnalen kroketjes (Zoutenbier)

Charcuterie € 8,70
Verschillende soorten Italiaanse en 

Spaanse specialiteiten

Mediterraanse proeverij
Prijs en aantal is in overleg

Vanaf 10 personen 
Minimale afname is 5 items

WELKOMSTDRANKJES

- Prosecco € 4,96
- Cocktail v.a. € 6,65
- Champagne € 9,10

Prijs p.p. per glas

DRANKARRANGEMENTEN

Binnenlands gedistilleerd 
(bier van de tap, frisdrank, huiswijnen, 

jenever, vieux, koffie en thee): 

3 uur - € 21,85
4 uur - € 25,70
5 uur - € 29,56
6 uur - € 33,41
7 uur - € 37,27

Buitenlands gedistilleerd 
(bier van de tap, frisdrank, huiswijnen, 

jenever, wodka, gin, rum, whiskey,
 likeuren, koffie en thee):

3 uur - € 26,56
4 uur - € 31,27
5 uur - € 35,98
6 uur - € 40,70
7uur - € 45,41

* Optioneel:
incl. Prosecco / Corona bier

€ 1,95 p.p.p.u. extra1

Duurdere wijnen 
€ 2,75 p.p.p.u. extra 

Cocktailbar (prijs op aanvraag)

1 

Weergegeven prijzen zijn excl. BTW



VERGADEREN

Wilt u vergaderen in een aparte ruimte met 
uitzicht op zee?

In onze serre kunt u tot 25 personen terecht voor 
besloten vergaderingen en bent u van alle 

gemakken voorzien. 

Bent u met meer dan 25 personen 
of heeft u meer ruimte nodig? 

Dan richten wij graag onze aparte zaal in 
naar uw wensen. 

Vergaderarrangement Xiringuito:
- Koffie en thee
- Frisdranken

- Handfruit en koekjes
- Watertafel

- Lunch Basic
- Bittergarnituur

- Alcoholische dranken op nacalculatie
Inclusief: zaalhuur, tv-scherm inclusief kabels, 

flipover en wireless internet. 

Prijs is € 58,50 per persoon
Vanaf 5 personen

Overige faciliteiten en mogelijkheden zijn op 
aanvraag. Wij denken graag met u mee!

EVENEMENTEN

- DJ € 150,- p.u.
- DJ Booth/licht/geluid v.a. € 450,-

- Muziekband v.a. € 1.100,-
- Tent v.a. €  950,-

- Bloemenarrangement v.a. € 215,-
- Photoflyer (prijs op aanvraag)

- Videoproductie (prijs op aanvraag)

Indien u op zoek bent naar aanvullende 
diensten zoals overige decoratie, muziek, 

hotelaccommodaties, bruidstaarten, activiteiten 
en andere zaken dan helpen we u graag verder!

Vraag onze sales- en advies manager naar
 alle mogelijkheden. 

Weergegeven prijzen zijn excl. BTW



WORKSHOPS

In samenwerking met onze lokale leveranciers 
bieden wij u unieke en interactieve 

workshops aan op het strand. 
Denk hierbij aan vis fileren, sushi clinic, wijn cursus 

en cocktail workshop en nog veel meer.

Door de beperkte mogelijkheden zijn de workshops 
alleen door de weeks te boeken en minimaal 3 

weken van tevoren te reserveren. 
Prijs is in overleg en het maximaal aantal deelnem-
ers per workshop is 35 personen. Uitzondering is de 

cocktail workshop

ACTIVITEITEN

Wilt u uw dag aanvullen met sportieve activiteiten 
op het strand of culturele uitstapjes in 

Scheveningen of Den Haag?

Wij helpen u graag verder met het samenstellen 
hiervan. In samenwerking met onze ervaren 

partners adviseren wij u graag op maat 
om de beste invulling te geven. 

Denk hierbij aan; volleyballen, Robinson parcours, 
zandsculpturen maken, schilderen, beach tennis, 
power kiten, suppen, footgolf, salsa workshop, 

escape room en ga zo maar door, 
voor ieder wat wils.

CONTACT

Voor verdere vragen, informatie of mogelijheden, 
neem contact op met onze sales- en 

advies managers. 

Xiringuito

Bezoekadres: 
Strandweg 9

2586 JK Den Haag

Postadres: 
Noordeinde 148 C 
 2514 GP Den Haag

+31 (0)6 27 05 23 88 
events@xiringuito.nl  

www.xiringuito.nl

Kvk. 70764638 
IBAN NL66INGB0008164680

T.n.v. Platja BV

Weergegeven prijzen zijn excl. BTW


