BBQ

oor feesten en partijen is Key West uitstekend uitgerust.
Binnen kunt u met 100 personen een feest met
band of met een DJ laten plaatsvinden.
In combenatie met het overdekte achterterras
kunnen wij voor u feesten organiseren tot 150
personen.
Voor meer informatie kunt u contact met ons
opnemen.

W

at kunnen wij u nog meer bieden:
DJ, handlezer, voetmasseur, nekmasseur of livemuziek op uw feest.
Laat het ons weten en uiteraard staan wij open
voor uw eigen ideeën.
Voor meer informatie kunt u altijd bellen!

T

ijdsduur van de arrangementen is 4 uur,
daarna per half uur € 2,50 p.p. extra.
Kinderen tot 4 jaar gratis.
Kinderen t/m 11 jaar 50%.

K

ey West schekt geen alcoholische dranken aan gasten onder de 16 jaar en geen
sterke drank aan gasten onder
de 18 jaar.

BEACHHOUSE
KEY WEST
Een gezellige strandtent voor jong en oud
Tegenover Wilhelminastraat, afrit 14
Katwijk aan Zee
06 221 964 69 of 071 401 25 83
inaschilperoort@hotmail.com

ARRANGEMENTEN

V

BBQ Key West
Shaslick, kip saté, spareribs, filet lapje,
speklap
Met daarbij: frites, stokbrood kruidenboter, kartoffel-/huzaren salade, diverse sauzen en groene salade
€ 19,50
€ 22,00 met zalm

BBQ Key West Mix
BBQ worstje, hamburger,
speklap, kip saté, shaslick,
filet lapje, zalm, garnalen
Met daarbij: frites, stokbrood kruidenboter, kartoffel/huzaren salade,
diverse sauzen en diverse
luxe groene salade.
€ 24,00

BBQ Key West Royale
Mix Grill ( varkenshaas,
biefstuk,kip ), biefstuk
spies, spareribs, zalm en
garnalen.
Met daarbij: frites, stokbrood kruidenboter, kartoffel/huzaren salade, diverse sauzen en diverse
luxe groene salade.
€ 27,50

Op vrijdag- en zaterdagavond
vanaf 25 personen
reserveren.
Voor meer informatie kunt
u altijd bellen!
06 221 964 69

Nagerechten
Verrassingsijsje € 4,50 p.p.
Toetjes buffet € 6,50 p.p.

BBQ Gezond
Nieuw!!!!!!!!!!!!!
Kipsaté, garnalen en zalm.
Met daarbij: diverse bruine
broden en tapenade, groene frisse salade. mozzarella/tomaat salade, gerookte
makreel en fruitsalade.
€ 25,00

Drankpakket vanaf 40 personen
* alleen op aanvraag
De vleesproducten zijn vers van de Keurslager.
Key West schenkt geen alcoholische
dranken aan gasten onder de 16 jaar en
geen sterke drank aan gasten onder de
18 jaar.
Buffetten:
(alleen op aanvraag)

