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frisse wind en nieuwe inzichten
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welcome to our

Surf Village
Hart Beach Quiksilver Surfschool, shop en food & drinks vind je het gehele
jaar op het strand van Scheveningen.
Onze unieke strandlocatie, de heerlijke keuken en verschillende strand
& wateractiviteiten maken Hart Beach dé plek om te relaxen of juist een
sportieve kant van jezelf te ontdekken. Onze besloten ruimtes lenen zich
daarnaast om tijdens brainstormsessies of vergaderingen tot compleet
nieuwe inzichten te komen.
Teamuitje, zakelijke meeting, familiedag, kinderpartijtje of vrijgezellenfeestje? Bij Hart Beach vul je deze volledig naar jouw wensen in. In deze
brochure vind je ons events aanbod. Wij zijn benieuwd naar jouw ideale
dag aan het strand: wij denken graag met je mee en maken er samen een
onvergetelijke dag van! Tot snel op het strand!

activities

Stel je eens voor...
Een groot terras, een Surfschool vol gear en het strand van Scheveningen als achtertuin! Bij Hart
zitten wij nooit stil en met al onze faciliteiten kun je werkelijk alle kanten op. Of je nu wel of niet
het water in wil, de strijd wil aangaan met een team of liever op je gemak creatief bezig bent. Onze
arrangementen Surf & Beach, Teamspirit of Creatief bieden voor ieder wat wils!

surf & beach
Surfen
Altijd al willen leren surfen? Dit is je kans! Na een
korte uitleg over veiligheid en surf technieken ga
je samen met een instructeur het water in om jullie eerste golf te surfen.
Duur: 2 uur | v.a. 8 pers. | € 25,- p.p.

Skate longboarden
Cruisen over de boulevard van Scheveningen met
de zon op je gezicht? Samen met een instructeur
maak je zoveel mogelijk meters op een longboard; de langere versie van een gewoon skateboard.
Duur: 1,5 uur | v.a. 8 pers. | € 18,50 p.p.

SUP’pen
Wel de zee in, maar het water op een wat relaxtere Powerkiten
manier ervaren? Afgeleid van surfen en ontstaan Ervaar de kracht van de wind! Dat kan bijvoorin Hawaii:maak kennis met SUP (Stand Up Paddle beeld heel ontspannen met vliegers, maar ook
boarden)! Op een grotere surfplank bewaar je je met een grote kite als je zelf een stukje wil vliebalans terwijl je over het water peddelt.
gen!
Duur: 1,5 uur | v.a. 8 pers. | € 25,- p.p.
Duur: 2 uur | v.a. 8 pers. | € 25,- p.p.
Beach yoga
Met de zee op de achtergrond de dagelijkse
drukte even loslaten en helemaal zen worden. Na
afloop ontvangt iedereen een heerlijk kopje fairtrade thee, Namasté!
Duur: 1 uur | v.a. 8 pers. | € 17,50 p.p.

Alle faciliteiten om een dag op het strand soepel te laten verlopen zijn aanwezig:
> Lockers voor tassen, kleding en andere waardevolle spullen
> Warme douches en gescheiden kleedruimtes om op te frissen na een activiteit
> Food & drinks voor ontbijt, lunch, borrel, BBQ & diner

teamspirit
Beach Fit
Beach fit is een uitdagende en sportieve activiteit op het strand waarbij we gebruik maken
van de natuurlijke elementen zon, zee en zand!
Slechts gehuld in een wetsuit zal je verschillende kracht-, balans- en conditie oefeningen te
verwerken krijgen. Get your body beach-fit!
Duur: 1 uur | v.a. 8 pers. | € 20,- p.p.
Boksen
Stoten en sparren mèt elkaar, niet tegen elkaar!
Deze stoere sportieve activiteit combineert de
techniek van het boksen met een aantal “bodyweight” oefeningen, waarbij je coördinatie,
ritmegevoel en conditie uitvoerig getest worden! Onder begeleiding van een professionele
bokstrainer ga je op zoek naar jouw innerlijke
“Rocky”.
Duur: 1 uur | v.a. 8 pers. | € 20,- p.p.

Big-SUP
Heel veel lol en plezier?! Leer samenwerken op
een van onze big SUP’s. Voor je het weet knal je
als een speer door het water en misschien pak je
zelfs nog een golf mee!
Duur: 1,5 uur | v.a. 8 pers. | € 25,- p.p.
Expeditie Hawaii
Teambuilding met je voeten in het zand! Onderuit zakken in je hangmat zit er tijdens deze
activiteit niet in. Jullie zijn gestrand op het surf
eiland Hawaii, waar jullie verschillende missies
gaan oplossen…
Duur: 2 uur | v.a. 8 pers. | € 25,- p.p.

creatief

Hart’s Bierproeverij
Bier komt in allerlei stijlen met verschillende
recepten. Maar wat is echt lekker? Wat past
het beste bij welke gelegenheid, eten of stemming? Ontdek het bij Hart Beach!
Duur: 1 uur | v.a. 8 pers. | € 25,- p.p.
Ukelele music experience
Bij iedereen bekend, het kleine vrolijke gitaartje dat je gemakkelijk overal mee naar toe
kan nemen; de ukelele. Leer met elkaar typisch
Hawaiiaanse tunes te produceren tijdens deze
workshop!
Duur: 1 uur | v.a. 8 pers. | € 30,- p.p.
Surfy sieraden
Leer te gekke sieraden maken van natuurlijke
materialen zoals leer, natuurstenen en veren.
Doe inspiratie op en creëer de ultieme beach
look!
Duur: 1,5 uur | v.a. 8 pers. | € 25,- p.p.
Beach games
Leer beter samenwerken, communiceren en
elkaar vertrouwen met deze uitdagende activiteiten die je vast nog nooit eerder hebt gedaan. Weten wat het is? Boek en kom erachter
Duur: 1,5 uur | v.a. 8 pers. | € 20,- p.p.
Touch rugby
Altijd al eens willen weten hoe het is om te
rugbyen, maar toch wat huiverig voor die tackles? Dan is Touch rugby iets voor jou; alle basisvaardigheden van rugby, zonder het harde
fysieke contact.
Duur: 1 uur | v.a. 8 pers. | € 20,- p.p.

Pubquiz
Leer je collega’s of vrienden beter kennen tijdens de pubquiz. Een hilarisch teamspel met
verschillende opdrachten en vragen op het gebied van film muziek, algemene kennis en je
bedrijf. De game is on!
Duur: 1,5 uur | v.a. 8 pers. | € 20,- p.p.

materiaal

Beachvolleybal of Beachvoetbal
Zet je eigen toernooi op. Wij zorgen dat het
veld wordt neergezet en opgeruimd.
Duur: 4 uur | € 50,Kubb
Kubb is een origineel Zweeds spel waarbij je
houten blokken van elkaar moet omgooien.
Duur: 4 uur | € 30,-

kids

Uit op een super tof verjaardagsfeestje? Bij Hart Beach bieden wij verschillende activiteiten aan
voor kids. Elk feestje is los te boeken maar ook in combinatie met eten. Alle kids krijgen een coole
surfposter en de jarige een gave Hart Beach pet!
Surfen
Je hebt ze vast wel eens gezien: de stoere surfers in de zee. Wil je dit ook leren samen met
je vriendjes en vriendinnetjes? Kom dan snel
langs! Voordat jullie echt het water in gaan,
krijgen jullie eerst uitleg over je houding, techniek en veiligheid op zee. (zwemdiploma A is
verplicht)
Duur: 1,5 uur | v.a. 5 pers. | € 17,50 p.p.

Treasure hunt
Samen met je vriendjes moet je verschillende
opdrachten uitvoeren om zo de weg te vinden
naar de schatkaart. Zodra je de schatkaart hebt
gevonden ga je natuurlijk op zoek naar de
schat van kapitein Hart.
Duur: 1 uur | v.a. 5 pers. | € 15,00 p.p.

Blijven eten?
Breid je feestje uit met pannenkoeken, pizza
Skate longboarden
(zomermaanden), een broodje hotdog of kipCruisen over de boulevard van Scheveningen? nuggets met frietjes! Ook is er limonade.
Samen met een instructeur gaan jullie zoveel V.a. € 7,50 p.p.
mogelijk meters maken op een longboard; de
langere versie van een gewoon skateboard.
Eigen taart meenemen kan! | € 1,00 p.p.
Duur: 1,5 uur | v.a. 5 pers. | € 17,50 p.p.
Beachgames
Deze strandspellen zijn te gek voor kids v.a. 4
jaar. Verschillende activiteiten zoals de blinde
piraat, het commando spel, people to people
en nog veel meer! De spellen worden aangepast aan de leeftijd en het niveau van de groep.
Ook houden we rekening met interesses.
Duur: 1 uur | v.a. 5 pers. | € 15,00 p.p.

epic!

food
&
drinks

lunch
Shortboard lunch
Diverse belegde broodjes
Seizoensfruit, water met munt & limoen
V.a. 8 pers. | € 13,50 p.p. *
* Dagsoep erbij? €3,75 p.p. extra

Longboard lunch
Diverse belegde broodjes met luxe beleg
Seizoensfruit, water met munt & limoen
Verse jus d’orange
V.a. 8 pers. | € 16,50 p.p. *
Kids lunch
Biologisch stokbroodje met jam, pindakaas,
Nutella & seizoensfruit
2 t/m 12 jaar | € 6,50 p.p.

borrel
Bitterballen
Bourgondische bitterballen
5 stuks per persoon | € 5,50 p.p.

Fingerfood mix
Mix van warme & koude fingerfood hapjes
€ 6,50 p.p.
Fingerfood deluxe
Mix van luxe warme & koude fingerfood hapjes
€ 8,50 p.p.

shaka brah!

grill & bbq

Kip van de rotisserie
Grill | Hele of halve kip van eigen rotisserie
Sides | Groene salade & huisgemaakte friet met mayonaise
V.a. 8 pers. | ½ kip € 15,50 p.p. | hele kip € 22,50 p.p.

The Hart Beach BBQ
Zalm pakketje met citroen, verse kruiden en witte wijn,
juicy beef burger, chicken satay, BBQ worst
V.a. 8 pers. | € 21,50 p.p.*
The rocker BBQ
Rib eye steak, zalm pakketje met citroen, verse kruiden en witte wijn,
juicy beef burger, chicken satay en BBQ worst
V.a. 20 pers. | € 26,50 p.p.**
The fishtail BBQ
Halve kreeft, sukade steak, zalm pakketje met citroen, verse kruiden en witte wijn,
juicy beef burger, chicken satay en BBQ worst
V.a. 20 pers. | € 32,50 p.p.**
BBQ kids (t/m 12 jaar) | € 14,50 p.p.
BBQ worst en chicken satay
Alle BBQ’s worden geserveerd met
Greens | Gegrilde groente en groene salade
Sides | Diverse sauzen, brood met hummus & aioli en huisgemaakte friet met
mayonaise

* Voor 8 - 20 personen:
Op eigen tempo BBQen op een cook-it-yourself BBQ. Liever hulp van onze chef? Het
is mogelijk hem in te huren. Indien er meerdere groepen komen BBQen, gaat onze
Big BBQ aan en worden er geen extra kosten berekend voor de chef!
Sharing = caring!
** Vanaf 20 personen verzorgt onze chef standaard de BBQ

meer mogelijkheden
Keuze menu’s
2 gangen van de event kaart | v.a. 20 pers | € 22,50 p.p.
3 gangen van de event kaart | v.a. 20 pers | € 29,50 p.p.
Californian surfers buffet
Een uitgebreid buffet, aangeboden op basis van jullie wensen
Op aanvraag | v.a. 30 pers. | Richtprijs: € 25,50 p.p.
Walking dinner
Walking dinner, aangeboden op basis van jullie wensen
5 gangen op aanvraag | v.a. 20 pers. | Richtprijs: € 30,00 p.p.
Deluxe op basis van eigen wensen | v.a. 20 pers | Richtprijs: € 45,00 p.p.
Kaasfondue (alleen in winter)
Met brood, aardappel, diverse groenten, rauwe ham en worst
V.a. 8 pers. | € 16,50 p.p.
Desserts
Crème brûlée | € 7,50 p.p.
Moelleux van pure chocolade & vanille ijs | € 7,50 p.p.
3 bolletjes sorbet ijs | € 7,50 p.p.
Kaasplankje | € 13,50 p.p.

drankjes
Healthy juices
Scheef: mango & appel
Coco loco: kokos, ananas & appel
V.a. 8 pers. | € 5,50 p.p.
Coffee & sweets
1 fairtrade koffie of thee naar keuze,
Brownies, muffins & macarons
V.a. 8 pers. | € 6,50 p.p.
Vanaf 20 personen bieden wij;
Drank arrangement - 3 uur | € 21,50 p.p.
Heineken tapbier, onze huiswijn Le Petit Berticot (Sauvignon Blanc & Cabernet Sauvignon), La Vila
Rosé (Cinsault & Syrah), diverse fris, koffie & thee
Drank arrangement speciaal - 3 uur | € 26,50 p.p.
Heineken tapbier, Vedett extra white, Lagunitas IPA en Corona
Diverse witte wijnen; Le Petit Berticot (Sauvignon Blanc) en Viu Manent (Chardonnay)
Diverse rode wijnen; Le Petit Berticot (Cabernet Sauvignon) en Barón De Ley Club Privado (Tempranillo), La Vila Rosé (Cinsault & Syrah), diverse fris, koffie & thee

altijd een feestje op onze

locatie
Hart Beach biedt de mogelijkheid om een gezellige familieborrel of bedrijfsfeestje op het strand te organiseren. Ook kun je bij ons rustig vergaderen of brainstormen in een van onze besloten ruimtes.
Zijterras
Het zijterras is in de zomer een zonovergoten plekje en ‘s winters geheel
overdekt en verwarmd met heaters. Vanaf hier heb je mooi uitzicht op
strand, de zee en de haven. Geschikt voor zowel grote groepen als families met kinderen!
Boardroom
De Boardroom is een inspiratievolle en besloten ruimte met uitzicht op
zee. De ruimte biedt plaats tot 18 personen en is ideaal voor vergaderingen of brainstormsessies. Er hangt een LCD TV met HDMI-kabel en er kan
gebruik gemaakt worden van een flip over. Onze wifi is gratis.

boardroom
Losse huur per uur | € 65,Dagdeel (4u) - | € 210,Hele dag (8u) | € 420,-

Malibu Meeting
Long Board Meeting
4 uur | € 40,- p.p.
8 uur | € 70,- p.p.
Onbeperkt fairtrade koffie,
thee en water;
Sweets bij ontvangst;
Shortboard lunch

company
events

Op zoek naar een plek voor jouw bedrijfsfeestje, personeelsuitje of vergadering? Het
strand is de ideale plek om te relaxen, een meeting te organiseren of juist de sportieve
kant van jezelf en jouw collega’s te ontdekken.
Wij organiseren verschillende water- en strandactiviteiten waarmee jij je in Surfers Paradise waant! Ook kun je bij Hart Beach rustig vergaderen of brainstormen. Onze boardroom
is een inspiratievolle en besloten ruimte met uitzicht op zee. LCD TV en HDMI kabel zijn
aanwezig. Laat de frisse zeewind je tot nieuwe inzichten brengen en geef ruimte aan creativiteit met je voeten in het zand. Uiteraard zorgt onze chefkok en zijn keukenteam dat er
genoeg te eten is. Kies uit een van onze arrangementen of stel zelf je dag samen.
Vertel ons wat je graag zou willen doen, dan denken wij met jullie mee en maken er samen
een onvergetelijke dag van! Wij zijn het hele jaar geopend voor zakelijke events.

Beach Break
Richtprijs | € 40,- p.p.
Lunch
Activiteit
Ocean Chill
Richtprijs | € 70,- p.p.
Ontvangst met coffee & sweets
Brainstorm / vergadering
Activiteit
Lunch of diner
Endless Summer
Richtprijs | € 100,- p.p.
Ontbijt
Activiteit
Lunch
Activiteit
Borrel
Diner

drop in!

sinds 1971

Begin jaren ‘70 is Etsko Schuitema, ‘founding father’ van Hart Beach, begonnen met
zijn surf concept aan de Vissershavenweg. Het samenbrengen van mensen die zich
verbonden voelen met de surfwereld was zijn droom. Opgegroeid op het strand en
met deze gedachten zetten wij, Romke en Paul Schuitema, als broers het familiebedrijf sinds 2004 voort. Met elkaar hebben we een plek gecreëerd om te surfen,
samen te zijn en te genieten. Door jarenlang over de wereld te reizen, nieuwe ervaringen op te doen en bijzondere mensen te ontmoeten is uiteindelijk het huidige
Hart Beach ontstaan waar we onze eigen surf droom in hebben verwezenlijkt.
Join the surfing lifestyle, like ons op social!
www.facebook.com/hartbeach
Instagram @hartbeachsurf

Hart Beach Quiksilver Surfvillage
Strandweg 3b, Scheveningen
+31(0)70 350 2591
events@hartbeach.nl | www.hartbeach.nl

