Brochure 2019

WELKOM BIJ STRANDPAVILJOEN ORANJE BUITEN!
In deze brochure nemen wij u graag mee naar ons paviljoen. Een prachtige locatie voor
vergaderingen, bruiloften, bedrijfsfeesten, verjaardagen en andere feestgelegenheden.
Oranje Buiten, het eerste strandpaviljoen van Hoorn, is sinds augustus 2013 geopend.
Het pand is een oud informatie- centrum van het toenmalige bouwgebied Bangert Ooster
polder. In het voorjaar van 2014 is er een strandje aangelegd voor recreatie. Tevens
beschikken we inmiddels over twee prachtige grote overkappingen met verwarming aan
beide zijde van het pand die wij voor feesten en partijen kunnen gebruiken!
Kom langs bij ons paviljoen en beleef een onvergetelijke dag met uw gezelschap. Lekker
lunchen, barbecueën of toch liever borrelen? Een feestavond of een bruiloft(feest)? Wij
bieden diverse mogelijkheden. Alles kan verzorgd worden! Denk hierbij aan aankleding,
entertainment, dineren en uiteraard diverse drankmogelijkheden. U geniet met uw gasten
mee. Wilt u zelf iets organiseren voor familie, vrienden, vriendinnen of uw bedrijf? Neem dan
vooral contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.
Tevens organiseren wij in het voorjaar en in de zomerperiode allerlei activiteiten op het terrein
van Marina Kaap Hoorn. Op de hoogte blijven? Like onze facebookpagina Oranje Buiten of
bezoek de website www.oranje-buiten.nl

Onze arrangementen zijn ten alle tijden onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid!
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Onze arrangementen zijn ten alle tijden onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid!

Te reserveren vanaf 15 personen!

Lunchbuffet
Gezellig met familie, vrienden of collega’s lunchen aan het Markermeer? Kom langs bij
Strandpaviljoen Oranje Buiten! Geniet van onze heerlijke versgebakken lunch gerechten
gemaakt door onze top koks. Speciaal voor groepen hanteren wij onderstaand lunchbuffet!

Buffet
Bestaande uit:
Mix van diverse soorten brood (bruin & wit)
Diverse soorten beleg (3 diverse vleeswaren, keuze uit vis/vlees/vega)
Soep van de dag (keuze uit twee soorten soep)
Tonijnsalade, zalmsalade en eiersalade
Verse jus ‘d Orange in kannen
Melk, thee , water, koffie, cappuccino op aanvraag

High Tea
Geniet samen met uw familie, vriendinnen of collega’s van een heerlijke High tea speciaal
voor de echte thee liefhebbers.

Gelieve voorafgaand reserveren!
Etagères op tafel

*Gelieve 48 uur van te voren!

Bestaande uit:
Home made scones met toppings
Huisgemaakte sandwiches
Vers seizoen fruit & een huisgemaakte omelet
Diverse soorten zoetigheden
Mini tomaatsoepje
Onbeperkt thee (diverse smaken)
Kopje verse jus ‘d Orange

High Wine
Toch liever een High Wine? Ook voor de echte
wijnliefhebbers hebben wij een compleet
arrangement! Boek onze High Wine en geniet van 3
verschillende soorten wijn & diverse hartigheden en
zoetigheden!

Onze arrangementen zijn ten alle tijden onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid!

Barbecue buffet
Barbecueën op een prachtige locatie aan het strand in Hoorn? Kom dan gauw naar
Strandpaviljoen Oranje Buiten en geniet van onze heerlijke verse gerechten van de
barbecue.

Oranje Buffet
Bestaande uit:
Uitgebreide salade bar
Kipsaté met pindasaus
Runderhamburger
Vleesspecialiteit van de dag
Gambaspies
Visspecialiteit van de dag
Gebakken groenten
Twee koude sauzen
Frieten met mayonaise
Diverse soorten brood en aoili

Mogelijk vanaf 20 personen*
Met minder personen? Geen probleem!
Vanaf 10 personen serveren wij
de gerechten op schalen aan tafel.

Optioneel bij te boeken:
Dessert (schaal met vers fruit met chocolademousse, vanilleroomijs)

Onze arrangementen zijn ten alle tijden onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid!

Middagfeest arrangement
(Middagfeest van 14:00 – 17:30 uur, minimale afname gedurende 3,5 uur)
Bovenstaand arrangement, bestaande uit:
Diverse borrelnootjes, groentesticks met dipsaus en olijven op tafel
Koude hapjes keuze uit vlees, vis, vegetarisch (1 x ronde)
Warme hapjes o.a. bitterballen, kaassoufflé en mini frikandellen (2 x ronde)
Tapbier (Leffe blond, Hoegaarden wit), Radler en alle 0,0 % bieren
Huiswijnen (rode, witte en rosé)
Frisdranken, Verse Jus ‘d Orange
Diverse warme dranken
Bovenstaand arrangement is uit te breiden met:
Uitbreiding met bieren op fles (Westmalle, IPA en Corona)
Starten met gebak (cheesecake, appelgebak of chocoladetaart)
Saté snack (2 saté stokjes) op brood
Snacks (keuze uit broodje kroket of puntzak friet met friet)
Starttijd
14:00 uur
14:00 uur
17:00 uur
17:30 uur

Activiteit
Ontvangst bij Strandpaviljoen Oranje Buiten
Borrelen met diverse borrelhapjes
Snack (Optioneel, zie mogelijkheden)
Einde arrangement

Eindtijd
14:00 uur
16:00 uur
17:30 uur
17:30 uur

Middagfeest met Barbecue
(Middagfeest met barbecue na afloop 16:00 – 20:00 uur, min. afname 3,5 uur)
Bovenstaand arrangement bestaat uit:
Diverse borrelnootjes, groentesticks met dipsaus en olijven op tafel
Hapje naar keuze (koud of warm) 1 x ronde
Tapbier (Hertog Jan pils, Leffe blond, Hoegaarden wit), Radler en alle 0,0 % bieren
Huiswijnen (rode, witte en rosé)
Frisdranken, warme dranken, verse jus
Barbecue buffet, bestaande uit:
Diverse vlees en visgerechten waaronder kipsaté met pindasaus, runder hamburgers,
gambaspiesjes, onze vleesspecialiteit & visspecialiteit van de dag
Uitgebreide salade bar, gebakken groenten, twee koude sauzen
frieten met mayonaise & diverse soorten brood en aoili
*Het is ook mogelijk de drankjes gedurende het middagfeest op nacalculatie te laten berekenen. Wij
hanteren in dit geval de standaard horecaprijzen.

Onze arrangementen zijn ten alle tijden onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid!

Optioneel bij te boeken:
Dessert (schaal met vers fruit met chocolademousse, vanilleroomijs)
Uitbreiding met bieren op fles (Westmalle, IPA en Corona)
Starttijd
Activiteit
Eindtijd
16:00 uur
Ontvangst bij Strandpaviljoen Oranje buiten
16:00 uur
16:00 uur
Drankjes met tafelgarnituur + 1 x ronde hapje
18:00 uur
18:00 uur
Barbecue buffet geopend
19:30 uur
19:30 uur
Afsluiting met dessert buffet (optioneel)
20:00 uur
20:00 uur
Einde arrangement
20:00 uur
*Bovenstaand tijdschema is een globale opzet van het arrangement. Eventuele
aanpassingen kunnen in overleg worden doorgevoerd.

Avondfeest arrangement
(Avondfeest 20:30 – 00:30 uur, minimale afname gedurende 4 uur)
Bovenstaand arrangement bestaat uit:
Diverse borrelnootjes, groentesticks met dipsaus en olijven op tafel
Koude hapjes keuze uit vlees, vis, vegetarisch (1 x ronde)
Bitterballen, kaassoufflé en mini frikandellen (2 x ronde)
Tapbier (Leffe blond, Hoegaarden wit) en alle bieren van de fles
Wijn (rode, witte en rosé)
Frisdranken, Versje jus ‘d Orange
Diverse warme dranken

Optioneel bij te boeken:
Starten met bubbels 1 per persoon
Midnight snack (keuze uit broodje kroket of puntzak friet met friet)
Uitbreiding met sterke drank (buitenlandse bar)
Uitbreiding met extra ronde hapje
Starttijd
20:30 uur
21:00 uur
00:00 uur
00:20 uur
00:30 uur

Activiteit
Ontvangst bij Strandpaviljoen Oranje Buiten
met bubbels (optioneel)
Bediening gaat rond met hapjes (3 rondes)
Midnight Snack (optioneel)
Afsluiting met laatste drankjes
Eind arrangement

Eindtijd
21:00 uur
00:00 uur
00:20 uur
00:30 uur
00:30 uur

Wilt u toch een ander programma en invulling van uw avondfeest?
Natuurlijk is een feest op maat ook mogelijk. Neem gerust contact met ons op.

Onze arrangementen zijn ten alle tijden onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid!

Vergaderarrangementen
Opzoek naar een rustgevende en mooie vergaderruimte? Wij beschikken over een prachtige
vergaderruimte met uitzicht op het Markermeer. Met onderstaande opties en
uitbreidingsmogelijkheden kunt u zelf een eigen vergaderarrangement samenstellen.
Vergaderarrangement 1
Gedurende 4 uur vergaderen (een dagdeel)
Keuze uit de tijden: 09:00 -13:00 of 13:00 – 17:00 uur)
Bovenstaande prijs is inclusief: huur locatie, LCD scherm en gratis Wi-Fi
Vergaderarrangement 2
Gedurende 8 uur vergaderen (gehele dag)
Standaard tijd van 09:00 uur tot 17:00 uur
Bovenstaande prijs is inclusief: huur locatie, LCD scherm en gratis Wi-Fi

Optioneel bij te boeken:
Onbeperkt thee, koffie, water, koekjes &frisdranken (dagdeel)
Onbeperkt thee, koffie, water, koekjes &frisdranken (gehele dag)
Koude bittergarnituur (diverse worst, kaas, olijven en mosterd)
Warme bittergarnituur geserveerd met diverse sausjes
Smoothie naar keuze
Lunchbuffet (zie kopje lunch)

Vergaderen bij ons Stadspaviljoen
Oranje Binnen is ook mogelijk!
De perfecte locatie midden in centrum Hoorn!

Onze arrangementen zijn ten alle tijden onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid!

Trouwen bij Oranje Buiten
Opzoek naar een unieke locatie voor uw bruiloft? Vier uw mooiste dag dan bij Oranje!
Wij beschikken over diverse mogelijkheden voor uw trouwfeest. In samenspraak met onze
weddingplanner Jolijn Herling helpen wij uw mooiste dag tot een groot succes!
Een afspraak maken? Meer informatie over onze bruiloft arrangementen?
Stuur dan een e-mail naar info@oranje-buiten.nl T.a.v. wedding planner Jolijn Herling

Onze arrangementen zijn ten alle tijden onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid!

Outdoor Hoorn
Welkom bij Outdoor Hoorn. Vanaf 2013 zijn wij als organisatiebureau Outdoor Hoorn actief op
het ruige terrein van Marina Kaap Hoorn aan de rand van de stad Hoorn. Speciaal voor
Marina Kaap Hoorn is het label Outdoorhoorn.nl ontwikkeld met als doel het organiseren van
unieke uitjes, activiteiten en evenementen op dit terrein. Met letterlijk kantoor op Marina
Kaap Hoorn zijn wij dagelijks actief met het verzinnen, verzorgen en uitvoeren van vele
verschillende programma’s voor bedrijven, families of vriendengroepen. Programma’s
waarbij factoren als buitenbeleving, actief bezig zijn en gezelligheid hand in hand gaan met
land, water en zelfs lucht activiteiten. Met een mix van unieke en originele programma’s
zorgen wij ervoor dat ieder gezelschap een juiste activiteit aangemeten krijgt, en zodoende
optimaal kan genieten van het prachtige ruige terrein Marina Kaap Hoorn. Naast onze
outdoor activiteiten bieden wij ook andere activiteiten aan op het terrein van Marina Kaap
Hoorn. Hierbij kunt u denken aan diverse workshops. Voor sportieve, spannende of
humoristische uitjes bent u bij Outdoor Hoorn aan het juiste adres. Voor meer informatie of
vragen kunt u ons website bezoeken www.outdoorhoorn.nl of stuur ons een e-mail:
info@outdoorhoorn.nl

Expeditie Robinson Hoorn! Mogelijk vanaf 10
personen - Prijs vanaf € 23,50 p.p. excl. BTW.
Kunt u overleven op een onbewoond eiland?
Lukt het u om samen te werken met de
andere lotgenoten? Heeft u een echte
Robinson Crusoe in zich? Dan is dit ultieme
overlevingsspel Expeditie Robinson echt iets
voor u! Vandaag gaat u back-to-basic bij
verschillende proeven en leert u uw
gezelschap pas echt goed kennen. Een
fantastisch outdoor uitje vol teambuildings
activiteiten waarbij het beste team wint!
Maar, overleeft u uw eigen eilandraad wel?

Cocktail Workshop Hoorn! Mogelijk vanaf 15
personen - Prijs vanaf € 34,50 p.p. excl. BTW.
Blenden, shaken en stirren! Dat gaat u zelf doen
tijdens deze cocktail workshop Hoorn! Op een
prachtige locatie aan het IJsselmeer maakt u zelf
de lekkerste Mojito’s, Sex on the Beach en
Cosmopolitans. Onder begeleiding van een
professionele bartender leert u waar de
verschillende soorten cocktails vandaan komen,
welke ingrediënten er gebruikt worden,
cocktailtrucs en natuurlijk… hoe ze smaken.

Onze arrangementen zijn ten alle tijden onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid!

Rondvaart Hoorn met Sloep! Mogelijk vanaf
4 personen – Prijs vanaf € 19,50 p.p. excl. BTW.
Stap aan boord van deze mooie sloep! Met
onze schipper aan het roer maakt u een
mooie rondvaart van 1,5 uur Hoorn langs o.a.
de historische haven, gevangeniseiland
Oostereiland, de Halve Maen en vele andere
bezienswaardigheden. Nadat iedereen in
het gezelschap aanwezig is neemt u plaats
en gaan de trossen los. Geniet samen met
uw collega’s, familie of vrienden van een
ontspannen rondvaart met diverse drankjes
aan boord en een prachtig uitzicht!

Bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW & ‘vanaf’ prijzen.
Kijk voor de exacte prijzen per categorie op onze website www.outdoorhoorn.nl

Verhuur
Ligbedjes
Een dagje heerlijk vertoeven op het strandje van Oranje
Buiten? Geniet van het water, het strand, de zon en
natuurlijk een lekker ligbedje. Huur een ligbedje voor
maar € 5,00 per ligbed voor een hele dag genieten! Het
reserveren van ligbedjes is helaas niet mogelijk. Indien u
een bedje wilt huren, kunt u een bedje uitkiezen en komt
het personeel vanzelf naar u toe.

Volleybalveld
Springen, duiken en smashen in het warme zand. Wij
beschikken over de mogelijkheid om een beachvolleybal
veld te plaatsen. Dit veld bouwen wij speciaal voor u op
en is specifiek te huur voor groepen die op een
afgesproken datum en tijd willen komen volleyballen.
Beleef een sportieve middag in het zand bij Marina Kaap
Hoorn en kom ook beachvolleybal materialen huren!
Inclusief op- en afbouw door ons betreffen de kosten €
25,00 excl. BTW per uur. Meer informatie of een boeking
plaatsen? Kijk dan op www.outdoorhoorn.nl

Onze arrangementen zijn ten alle tijden onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid!

Muziek & aankleding:
Maak u feestmiddag/avond compleet met passende muziek! Onze eigen huis - DJ Peter
Benno maakt van elke feestavond een groot succes! DJ drive in show (Allround DJ)

Meer informatie? 06 - 13856242 | Info@lieshouthoorn.nl
Uiteraard kunt u er ook voor kiezen een eigen DJ te regelen of gebruik te maken van onze
vaste geluidsinstallatie (playlist via Spotify of iMusic)

Versterkte muziek buiten is helaas niet toegestaan! Livemuziek op ons terras/strand dient
akoestisch zijn. Een eigen DJ/band dient plaats te nemen in de binnenruimte.

Natuurlijk zijn onze gasten ook geheel vrij om zelf versiering aan te brengen op locatie (op de
dag zelf aanbrengen en afbouwen). Tijdens een kennismakingsgesprek kunt u hierover in
overleg met ons afspraken over maken.

Bezoek nu ook onze locatie in de binnenstad van Hoorn!
Kom gezellig lang bij Oranje binnen! Stadspaviljoen en Rotisserie in hartje Hoorn. Een hapje
eten of gezellig borrelen? Geniet van onze gerechten bereid door onze ervaren koks. Of
gaat u toch liever voor onze verse kip uit onze eigen Rotisserie? Voor meer informatie kunt u
altijd even contact met ons opnemen www.oranje-binnen.nl, 0229 – 505358, info@oranjebinnen.nl of kom gezellig langs: Kerkplein 30, 1621 CX te Hoorn. Graag tot ziens bij Oranje!

Werken bij Oranje Buiten!
Opzoek naar een leuke en uitdagende baan in de
horeca? Neem dan contact met ons op via
info@oranje-buiten.nl, T.a.v. Arnoud Ruiter

Onze arrangementen zijn ten alle tijden onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid!

