
MANGO’S
ALGEMENE
INFORMATIE
Leuk om te horen dat u interesse heeft in Mango’s Beach Bar!

Wij willen u graag meer informatie geven over Mango’s Beach Bar en de mogelijkheden.
Denk hierbij aan de locatie, drankjes, de verschillende opties bij een bbq, muziek of hapjes.
Mango’s Beachbar bestaat uit meerdere paviljoens; de Beach Bar, de Vissershut en de Buena 
Vista Club. Allen zijn ingericht in Zuid-Amerikaanse stijl, waarbij gelet is op elk detail. 

De Beach Bar is ons reguliere paviljoen. De Beachbar heeft een gezellige haard met rondzit.
Op één van de zijterrassen kan er heerlijk gebarbecued worden en ook is het mogelijk om een
deel van de terrassen te overkappen en met vuurkorfen/terrasheaters te verwarmen.
De Beach Bar is geschikt voor partijen tot 30 personen.

Ons andere paviljoen is de Vissershut. Deze oogt als een vervallen houten hutje op een 
Cubaans strand met een doorgezakte overkapping, een schommel, een heerlijke
loungehoek en heaters om het terras te verwarmen. De Vissershut is geschikt voor partijen
van 30 tot 130 personen.

De Buena Vista Club is een paviljoen waarin u zich in een echte Cubaanse bar waant.
Een gezellige bar met patio waar heerlijk gebarbecued kan worden en met grote deuren
naar het terras die bij mooi weer open kunnen. Bij de Buena Vista Club, met aangrenzend
terras wat overkapt kan worden, kan de capaciteit heel gemakkelijk vergroot worden.
Voor groepen van 150 personen of meer wordt zowel de BVC als de Vissershut
gereserveerd en een voorstel op maat gemaakt.

Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen?
Mail ons gerust op info@mangosbeachbar.nl of bel naar 023 571 27 88.

Met vriendelijke groet,

Niels Priester
Mango’s Beach Bar



Drank 

Op nacalculatie, vanaf prijzen.

Bier    2,75
Fris    2,50
Wijn    4,00
Bin. gedistilleerd   3,75
Buit. gedistilleerd   4,75
Welkomst cocktail met alcohol   8,00
Welkomst cocktail zonder alcohol   5,00
Cava per fles 35,00

Drank afkoop 

Voor bier, fris, wijn en binnenlands gedistilleerd, prijzen zijn per persoon.

Eerste uur   8,00
Tweede uur 15,50
Derde uur  22,50
Vierde uur 29,50
Vijfde uur  35,50
Zesde of meer uur 40,50

Hapjes
Gedurende de dag/avond kunnen wij verschillende soorten hapjes aanbieden.
Natuurlijk is het ook mogelijk om een eigen samenstelling te maken van onze tapas kaart.

● Hollands bittergarnituur warm     0,75 ct per stuk
 bitterballen, vlammetjes, kaasstengels etc.
● Borrelschaal, 50 personen       39,50
 jonge en oude kaas, osseworst, leverworst etc.
● Tapas plateau, 10 verschillende soorten, 120 stuks  120,00
● Vegetarische plateau, 50 personen       39,50
 spiesjes met tomaat/mozzarella, olijven etc.
● Mini empanada’s, 50 personen       39,50
● Krokante kipkluifjes, 50 stuks       43,50
● Oud hollands zakje friet als afsluiting, per stuk       3,25



Barbecue’s
Onze Barbecues bestaan altijd uit een uitgebreide saladebar met couscous salade, heerlijke 
Griekse salade, poké bowl salade, coleslaw en een Japanse komkommersalade met tauge.
Aanvullend wordt er brood met verschillende dips geserveerd. Op aanvraag is het ook mogelijk 
om friet bij het buffet te bestellen.

In overleg is het uiteraard mogelijk om aanpassingen te maken voor o.a. vegetariërs, dieetwensen 
en/of allergieën. Vegetarische opties zijn een groentenspies, maiskolf, huisgemaakte vegaburger, 
gepofte aardappel en falafelspies.

STANDAARD BARBECUE
Barbecue met 2 items en uitgebreid buffet   16,50 per persoon
Barbecue met 3 items en uitgebreid buffet   19,75 per persoon
Barbecue met 4 items en uitgebreid buffet   22,50 per persoon
Barbecue met 5 items en uitgebreid buffet   25,00 per persoon

DELUXE VIS BARBECUE     42,50 per persoon
Met tonijn tataki, reuze gamba, hele makreel, een halve kreeft
en de vangst van de dag, uitgebreide saladebar, brood met dips
en friet op aanvraag.

DELUXE ‘VAN HET SPIT’ BARBECUE    39,50 per persoon
Met speenvarken, hele hen, Duiste braadworsten, lamsbouten
en ribs van ‘t rund, uitgebreide saladebar, brood met dips
en friet op aanvraag.

BARBECUE OP MAAT     op aanvraag
Staat er niet bij wat u voor ogen heeft?
Geen probleem! Wij horen graag wat uw wensen zijn!

Dessert
Kies na uw diner uit een heerlijk dessert met o.a. vers fruit, ijstaarten en parfaits.

UITGEBREIDE FRUITBAR     3,50
Met ananas, watermeloen, appels, peren etc.

DELUXE DESSERT BUFFET     7,50
met vers fruit, verschillende ijstaarten, parfaits en bavarois



Muziek
In de paviljoens staan muziekinstallaties waarop wij verschillende muziek soorten draaien. 
Wilt u iets in de style van Mango’s dan adviseren wij de akoestische band Voz Cantante.
DJ apparratuur huren, inclusief of exclusief een DJ, behoort ook tot de mogelijkheden.
 
● Duo Voz Canante
 viool & gitaar, 3 sets van 45 minuten, binnen 3 uur    600,-
● Trio Voz Canante
 viool, gitaar en contrabas, 3 sets van 45 minuten, binnen 3 uur  875,-
● Kwartet Voz Canante
 viool, gitaar, contrabas en percussie, 3 sets van 45 minuten, binnen 3 uur 980,-

● Huur DJ apparatuur       275,-
 bestaande uit 2x CDJ2000  en 1x DJM800

● Huur DJ apparatuur incl DJ       605,-
 Wij kunnen voor u een DJ inhuren, maar heeft u zelf een DJ
 dan is dat uiteraard geen probleem.

● Piano House       op aanvraag
 2 pianospelers die live alle muzieksoorten spelen a la Crazy Piano’s.

Overige
U kunt bij ons ook diverse materialen huren, zoals een volleybalnet.

● Volleybalnet         50,-
● Beamer met projectiescherm       100,-
● Tent        op aanvraag


