
Jij roept, wij draaien

Bent u op zoek naar een geschikte locatie voor een 
bedrijfsevenement, barbecue of bruiloft? Mango‘s 
Beachbar is de plek om te zijn! Onze tropische bar met 
Latin vibes biedt alles wat u nodig heeft om van uw 
evenement een succes te maken.

En of het nu gaat om een chique borrel met collega‘s 
of een middag kitesurfen met vrienden, bij Mango‘s 
Beachbar zijn we altijd bereid om uw gekke feestideeën 
waar te maken. Van de ruimte en techniek tot catering 
en groepsactiviteiten, we hebben alles in huis om van 
uw evenement een onvergetelijke ervaring te maken.

En wat is er nou lekkerder dan genieten van onze 
heerlijke Argentijnse bbq met uw voeten in het zand? 
Met drie ruimtes en een centrale ligging vlakbij het 
treinstation is Mango‘s Beachbar de ideale locatie voor 
elk soort evenement. Laat ons u helpen om van uw dag 
een onvergetelijke te maken!

In deze brochure vind je geen prijzen, neem gerust 
contact met ons op voor meer informatie.
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dranken

LUNCH
Lunch buffet       
Diversen vers belegde broodjes, dagsoep & vers handfruit

Deluxe lunch buffet     
Luxe vers belegde broodjes, dagsoep & vers handfruit
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OP NACALCULATIE
Pils
Speciaal bier per fles
Fris
Redbull
Wijn per glas
Wijn per fles
Cava per fles
Binnenlands gedistilleerd
Buitenlands gedistilleerd
Sangria per karaf
Cocktail
Virgin cocktail
Sapjes & smoothies
Koffie

OP AFKOOP*
Het eerste uur
Ieder opvolgend uur t/m het 5e uur
*Alleen pils, fris & wijn met een 
minimale afname van 3 uur.

IJSKOUDE BUCKETS
Stel je eigen bucket samen, 
wij vullen het continu bij. Op 
nacalculatie.



happen
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Bij ontvangst: 
Nacho’s plain met quacemole & salsa dip    
(1 portie per 5 personen)

Olijvenbrood met tapenade & aioli   
(1 portie per 4 personen)

Glutenvrij brood met tapenade & aioli  
(1 portie per 4 personen)

Tijdens event:
Koude tapas plank met... brood & dips, gemarineerde olijven, iberico ham, guacamole y nacho & verse tonijn salade   
(1 plank per 10 personen)

Dag soepje       
(per persoon) 

We love meat plank met... alitas de pollo, albondigas, chorizokroketjes, chorizoworstjes uit de oven & dadels met bacon  
(1 plank per 10 personen) 

In the mix plank met... spinazie-kaaskroketjes, gamba‘s in knoflook, calamares, albondigas & patatas bravas    
(1 plank per 10 personen)

Vega plank met... jalapeños met kaas, piementos de padron, patatas bravas, champiñones & spinazie-kaaskroketjes   
(1 plank per 10 personen)

Hollandse mix met...      
Bitterballen etc.
(1 plank 10 personen)

Einde event 
Oprot-frietje met mayo     
(per persoon)



barbecue

AdD-on

Onze barbecue-arrangementen worden live bereid door onze 
ervaren grillmasters. We serveren een uitgebreid buffet, met 
een ruime keuze aan salades, brood en lekkere dips. Laat 
je verrassen door de smaakcombinaties en laat je heerlijk 
verwennen.

BBQ ESTANDAR  
Vier items van de BBQ:
Runderburger, kip drumstick, chipolata worstjes & gegrilde 
groenten. 
Onbeperkte saladebar met brood & dips:
Aardappelsalade, groene salade & Mexicaanse salade, brood, 
aïoli, pico de gallo, Argentijnse BBQ-saus

BBQ ESPECIAL  
Vier items van de BBQ:
Picanya, kip shaslick, reuze gamba‘s & groentenspiezen. 
Onbeperkte saladebar met brood & dips:
Aardappelsalade, groene salade, Mexicaanse salade, 
tonijnsalade, nacho‘s, brood, aïoli, pico de gallo, Argentijnse 
BBQ-saus & Chimichurri

BBQ VEGANO     
Vier items van de BBQ:
Groentenspiesjes, gepofte knolselderij, gegrilde ananas & 
vegan braadworst.
Onbeperkte saladebar met brood & dips:
Vegan aardappelsalade, groene salade, Mexicaanse salade, 
brood, vegan aïoli, pico de gallo, Argentijnse BBQ-saus

Spice de hiervoor beschreven barbecues op met nóg meer 
heerlijke items van de barbecue:

Gemarineerde kipfilet   
Spare ribs     
Hele zalm      
Maïskolf     
Braadworst     
Falafel balletjes    
Pastasalade     

LAS FIESTA DEL MANGO’S PAGINA 6MANGO’S BEACHBAR
ZANDVOORT

-HET SEIZOEN VAN 2023-



Dessert

OTELLI DESSERT BUFFET

FRUITPLATTER

Het Tacobuffet bevat een uitgebreide selectie van standaard 
toppings, waaronder salsa verde, crème fraîche, guacamole, 
smashed beans en pico de gallo. Geniet van ons ruime aanbod 
aan tacos met verschillende smaken en toppings naar keuze

Uw gasten kunnen aan het buffet kiezen uit:
Pulled beef
Pulled mushrooms
Chicken
Happy shrimp

Taco’s
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Extra’s

MUZIEK
Als je een ruimte hebt gereserveerd voor je event, zijn er verschillende muziekopties. 

We hebben altijd Latin achtergrondmuziek, maar je kunt ook zelf je muziek kiezen door je telefoon of laptop aan te sluiten op onze 
installatie. Dit is uiteraard geheel vrijblijvend.

Je kunt de muziek ook overlaten aan onze professionele huis-DJ, die ervoor zorgt dat elk feestje een succes word.
Wil je zelf een DJ wilt meenemen? We staan open voor mogelijkheden om dit te bespreken.

ANDERE EXTRA‘S
Er zijn talloze manieren om jouw event nog specialer te maken, dus laat je creativiteit de vrije loop en bedenk wat het beste bij jou en je 
gasten past. Hieronder alvast een paar leuke optie‘s:

Een live verbinding met iemand in het buitenland op een groot scherm kan een leuke manier zijn om iemand te verbinden met het feest, 
bijvoorbeeld als ze niet in staat zijn om fysiek aanwezig te zijn.

Een spectaculaire lichtshow kan ook een geweldige manier zijn om de sfeer op te krikken en de aandacht van de gasten te trekken.

De locatie extra aankleden met bloemstukken van de lokale bloemist kan een mooie touch zijn om het feest nog specialer te maken.

Gebracht en gehaald worden door een party bus of een klassieke stadsbus kan ook een leuke manier zijn om het feest te beginnen of te 
eindigen.

Een photobooth kan een leuke manier zijn om herinneringen te maken van het feest en om de gasten te laten lachen.

Prijzen worden berekend aan de hand van tijd en het aantal 
personen. Stuur ons een bericht en wij maken een offerte op basis  
van uw wensen.

Expeditie Robinson
Beachvolleybal
Bubble voetbal
Golf surfen
Mega suppen
Branding raften
Power boaten & banaanvaren
Pijl & boogschieten
Zandsculpturen
Bamboestieken
Mega twister
Mega memory
Bikes & tours
Mindlounge
Power kiten
Familie battle

activiteiten
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vergaderen

Waarom op het strand vergaderen? Verandering van 
omgeving kan helpen om de creativiteit en productiviteit te 
verhogen. Het strand werkt inspirerend en ontspannend. Een 
dag op het strand is ook een leuke en ontspannende manier 
om teambuilding te bevorderen. Door samen te werken aan 
activiteiten op het strand, kunnen medewerkers elkaar beter 
leren kennen en hun teamwork verbeteren. 

Mango‘s Beachbar ligt op 3 min lopen vanaf treinstation 
Zandvoort. Parkeren kan ook om de hoek. En laten we 
eerlijk zijn, wie houdt er nou niet van een prachtige en 
ontspannende omgeving om te vergaderen? Het strand kan 
helpen om stress te verminderen en de sfeer te verbeteren. 
Dus waarom niet eens overwegen om uw volgende 
vergadering op het strand te houden?

Voor de verhuur van de ruimtes vragen wij per dagdeel een 
vergoeding. Hierbij kunt u nog eventueel attributen huren. 

HUUR VERGADERRUIMTE
Maandag/dinsdag    
Woensdag/donderdag    
Vrijdag     

Vergader pakketten
All-day cafinated      
Onbeperkt koffie & thee

All-day cafinated deluxe    
Onbeperkt koffie & thee, een gebakje & handfruit

Beach breakfast      
Handfruit, verse croissants & yoghurt met granola

Lunch buffet       
Vers belegde broodjes, dagsoep & vers handfruit

Deluxe lunch buffet     
Luxe vers belegde broodjes, dagsoep & vers handfruit

Hulpmiddelen      
Flip-over, post-its, markers, pennen, papier & tape

TV-Scherm      

Liever zelf een arrangement samenstellen? Geen probleem! Neem 
gerust contact met ons op.
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buena vista club
Ben je op zoek naar een unieke en sfeervolle locatie 
voor je privé-evenement? Dan is de Buena Vista 
Social Club de perfecte keuze. Geïnspireerd op de stijl 
van een Cubaans herenhuis in Havana, biedt deze 
ruimte alles wat je nodig hebt om van je evenement 
een onvergetelijk succes te maken.

Geniet van de exclusiviteit van de centrale bar en het 
80m2 grote terras, dat speciaal voor jou en je gasten 
is gereserveerd. Laat je verwennen met onze aparte 
muziekinstallatie en maak gebruik van de eigen 
doorgang naar het sanitair, zodat je je geen zorgen 
hoeft te maken over de logistiek.

Met een capaciteit van maximaal 150 personen 
is de Buena Vista Social Club geschikt voor alle 
soorten evenementen, van feesten en bruiloften tot 
bedrijfsbijeenkomsten en productlanceringen. We 
hebben verschillende opstellingen en indelingen 
beschikbaar, zodat je de ruimte kunt aanpassen aan 
jouw wensen.

Kom gerust eens langs om de Buena Vista Social 
Club met eigen ogen te bekijken. We verwelkomen je 
graag en laten je graag zien wat we voor jou kunnen 
betekenen. Neem contact met ons op om een afspraak 
te maken.
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La cabana

La Cabana is een unieke en sfeervolle locatie 
voor al je feestjes en evenementen. Gelegen op 
een prachtige plek met vrij zicht op zee, heeft 
deze ruimte de sfeer van een oud vissershutje op 
het strand van Cuba.

Of je nu een grote groep of een intiem gezelschap 
hebt, La Cabana heeft iets te bieden voor 
iedereen. Je kan een apart gedeelte reserveren 
met een eigen terras, of gebruik maken van de 
gezamenlijke ruimte. Er is plaats voor groepen 
tot 60 personen.

Geniet van de heerlijke sfeer en de prachtige 
omgeving terwijl je feest viert of bijeenkomt met 
vrienden en familie. La Cabana is de perfecte plek 
om te ontspannen en te genieten van het leven.

Neem contact met ons op om een afspraak te 
maken en om te kijken wat we voor jou kunnen 
betekenen. We verwelkomen je graag in La 
Cabana
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het paviljoen

Wil je een unieke en sfeervolle locatie voor je 
volgende feest of evenement? Het Hoofdpaviljoen 
van Mango‘s Beachbar is de perfecte plek voor 
jou.

Rondom het haardvuur is er voldoende plek 
voor groepen tot 30 personen. Als het weer het 
toelaat, kun je ook gebruik maken van ons terras 
de beste plek om te genieten van de zon en het 
uitzicht.

Of je nu op zoek bent naar een intieme setting 
of een groot feest wilt organiseren, Mango‘s 
Beachbar heeft iets te bieden voor iedereen. 
We kunnen het gehele paviljoen afhuren voor 
partijen tot wel 3000 personen.

Neem contact met ons op om een afspraak te 
maken en om te kijken wat we voor jou kunnen 
betekenen. We verwelkomen je graag in Het 
Hoofdpaviljoen van Mango‘s Beachbar
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Bereikbaarheid

Handig om te weten

AUTO
Per auto kunt u Mango's Beachbar via prachtige wegen door de wonderschone 
duinen bereiken. Er zijn legio parkeerplekken in de buurt op slecht enkele 
minuten loopafstand. Er geldt betaald parkeren op maandag t/m zondag van 
10.00 uur – 22.00 uur. Het uurtarief is €3,50. Je kunt betalen met muntgeld, 
pin of telefoon.

Parkeerterreinen:
A: Burgemeester van Fenemaplein 28-30
B: Burgemeester van Fenemaplein 2
C: Boulevard Barnaart t.h.v. nummer 8

DECORATIE
Het is toegestaan om eigen decoratie mee te nemen en op te hangen. Dit wel in overleg, zodat wij er rekening mee kunnen houden. 

VERLICHTING
Al onze ruimtes beschikken over sfeerverlichting. Uiteraard is het mogelijk dit uit te breiden naar wens.

GARDEROBE
Bij ons schijnt altijd de zon dus een garderobe is in principe niet nodig. Mocht er toch sprake van een uitzondering zijn, dan 
beschikken de meeste ruimtes over een kleine kapstok. Indien u andere of een beveiligde garderobe wenst, neem dan even contact 
met ons op voor de mogelijkheden.

OPENBAAR VERVOER
De centrale ligging vlakbij het treinstation en de directe verbinding met 
Haarlem en Amsterdam Centraal maakt Mango’s Beach Bar de uitgelezen 
locatie voor uw evenement. Navigeer op treinstation Zandvoort aan 
Zee. Deze ligt op slechts 6 minuten loopafstand van Mango‘s Beachbar:
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