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Geachte heer/mevrouw, 

Allereerst onze hartelijke dank voor uw interesse in ons restaurant Catch. 

Restaurant Catch, gelegen aan de jachthaven van Scheveningen, is een 
unieke locatie voor uw evenement: op een steenworp afstand van het 
Scheveningse strand, daarbij is ook het centrum van Den Haag zeer goed en 
makkelijk bereikbaar. 

Voor u ligt het informatiepakket voor groepsreserveringen. Voor groepen 
vanaf 12 personen heeft onze chef-kok verschillende menu’s samengesteld. 
Dat betekent dat u bij ons à la carte kunt dineren met groepen tot en met  
11 personen, wat uitzonderlijk is gezien de grootte van ons restaurant.  

Deze informatiebrochure geeft u inzage in de mogelijkheden bij        
Restaurant Catch.  

Restaurant Catch is verdeeld over 4 etages en beschikt over een inpandige 
lift die u naar elke verdieping kan brengen: van de toiletten in de kelder tot 
ons ‚Penthouse’ op de tweede etage. Wij kunnen tot 500 gasten 
verwelkomen: de begane grond biedt ruimte aan 100 gasten binnen en 150 
gasten op het terras, waarvan 80 plaatsen  overdekt en verwarmd zijn; de 1e 
etage kan 100 gasten herbergen en op de 2e etage vindt u ons Penthouse 
met ruimte voor 50 gasten “sitting dinner” en een prachtig dakterras met 
ruimte voor 100 gasten. Deze exclusieve ruimte, voorzien van eigen toilet en 
garderobe, kunt u o.a. gebruiken voor: vergaderingen, meetings, “sitting 
dinner” en zakelijke bijeenkomsten.  

Ook voor uw zakelijke evenementen hebben wij voldoende mogelijkheden. 
De wensen van een beamer en scherm hebben wij al voor u ingevuld; deze 
zijn bij de huurprijs van de zaal inbegrepen. Tevens hebben wij op iedere 
etage een bar waar u met uw  gezelschap gezellig kunt borrelen alvorens aan 
tafel te gaan. Tijdens het borrelen kunt u gebruik maken van heerlijke 
hapjes, die door onze chef zijn samengesteld en de hele dag geserveerd 
kunnen worden.  

Parkeren kunt u bij Catch vrijwel voor de deur. Naast de parkeerplaatsen, 
gelegen aan de haven en voor het restaurant, zijn ook de parkeerplaatsen 
van “de Gamma” toegankelijk voor de bezoekers van ons restaurant. Let op 
wanneer u een evenement in de avond heeft, de garage sluit om 23:55 uur.  

Voor het laatste nieuws kunt terecht op onze website: 
www.catchbysimonis.nl. 

Wij kijken er naar uit u en uw gezelschap binnenkort te mogen 
verwelkomen. 

Met gastvrije groet,  
Restaurant Catch  
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1. RESERVERINGSVORMEN 

U kunt op basis van de onderstaande reserveringsvormen bij ons boeken. 

 
1.1 GROEPSBIJEENKOMST 

Komt u met een groep genodigden, dan reserveert u onder de vorm 
‘groepsbijeenkomst’. Hierbij reserveren wij een deel van ons restaurant voor 
u. Bij deze vorm dient u wel rekening te houden met de andere gasten die 
gebruik maken van dezelfde faciliteiten. Er bestaat ook de mogelijkheid dat 
u gebruik maakt van de Penthouse met als voorwaarde dat u deze niet 
exclusief gebruikt. Dit betekent dat wij er ook andere gasten kunnen  
plaatsen. 

1.2 PENTHOUSE EXCLUSIEF  

Bij deze vorm reserveert u de Penthouse, gelegen op de 2e etage, welke u 
dan exclusief tot uw beschikking heeft. Tevens heeft u, wanneer het weer 
het toelaat uiteraard, het terras tot uw beschikking. Om de Penthouse 
exclusief te gebruiken betaalt u een huurprijs.  
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OVERZICHT HUURPRIJS: 

Zondag t/m donderdag:  dagdeel tot 17:00 uur:   € 350,00                                        
Zondag t/m donderdag:  dagdeel vanaf 17:00 uur:  € 350,00                                 
Zondag t/m donderdag:  2 dagdelen:    € 600,00                                          

Vrijdag en zaterdag:   dagdeel tot 17:00 uur:   € 350,00                                           
Vrijdag en zaterdag:   dagdeel vanaf 17:00 uur:  € 500,00                                         
Vrijdag en zaterdag:   2 dagdelen:    € 750,00   

Op vrijdag en zaterdag vragen wij voor het Penthouse naast de huurprijs een 
minimale omzetgarantie. Prijsindicatie is op aanvraag.                                                

LOCATIE EXCLUSIEF 

Bij deze vorm heeft u gedurende uw evenement de exclusieve beschikking 
over de gehele locatie. 

Om exclusiviteit van onze locatie te kunnen bieden, hanteren wij een 
minimale omzetgarantie. Deze omzetgarantie is uiteraard afhankelijk van de 
dag van exclusiviteit. Prijsindicatie is op aanvraag. 
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2. OFFERTE OP MAAT 

Onze locatie is mede verantwoordelijk voor de uitstraling en sfeer van uw 
bijeenkomst, vandaar dat wij u, in navolging van ons contact, zullen 
uitnodigen voor een persoonlijk gesprek. Onze ambitie is een succesvolle 
bijeenkomst te organiseren. Het gesprek zal dan ook gericht zijn op het 
kennisnemen van uw wensen en verwachtingen.  

Voor vragen en advies zijn wij te allen tijde bereikbaar. 

Voor een eerste offerte op maat en een juiste prijsindicatie verzoeken wij u 
vriendelijk na te denken over onderstaande onderdelen. Deze gegevens kunt 
u telefonisch of per email aan ons kenbaar maken. 

1.  Het tijdstip van ontvangst   

2. Het gewenste programma 

3. Uw catering wensen (food en drank) 

4. Entertainment 

5. Het verwachte aantal personen 

6. Het tijdstip van vertrek 

3. OPTIES EN DATUM 

Bij beschikbaarheid plaatsen wij een vrijblijvende optie op de door u 
aangegeven datum. Deze aanvraag zullen wij, nadat u ons voorstel heeft 
ontvangen, 14 dagen in optie houden. Als de termijn is verstreken nemen wij 
contact met u op. Dan vragen wij u of u nog gebruik wenst te maken van uw 
optie; of u heeft misschien meer tijd nodig om tot een beslissing te komen.   

Tevens behouden wij ons te allen tijde het recht om tussentijds contact met 
u op te nemen indien wij een andere opdracht in kunnen boeken. 
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4. MENUKAART 

In ons restaurant kunt u niet alleen gebruik maken van lunch en diner, maar 
in deze brochure vindt u ook ideeën voor bv. een brunch.  

Loop naar binnen, langs de mooie visvitrine rechts van de entree, en 
bewonder de dagvangst die straks misschien op uw bord ligt. Het spreekt 
voor zich, dat u in ons restaurant uitstekende vis en zeevruchten kunt eten.  

Het restaurant biedt een grote diversiteit aan dagverse vis: het menu 
verandert met de seizoenen mee en dagelijks bieden wij een “CATCH of the 
day” aan. Hoewel ons restaurant de uitstraling heeft van een magnifiek mooi 
visrestaurant, zal een liefhebber van vleesgerechten ook zeker blij verrast 
zijn. Met fantastische vleesgerechten op de kaart willen wij ook de 
vleeskenners verrassen met een ruime diversiteit. 

Afhankelijk van het aantal gasten kunt u een keuze maken uit onderstaande 
menu’s.  
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4.1 KLEINE CATCH-KAART  (12 t/m 30 personen) (bijlage blz. 40) 

Om ook groepen de mogelijkheid te bieden om à la carte te dineren, hebben 
wij onze kaart verkleind naar een selectie van onze specialiteiten.  

Op deze wijze kunnen wij u voorzien van een fantastisch diner  ‘à la carte’, 
waarbij de kwaliteit en service voor u en onze andere gasten gewaarborgd 
blijven.  

Deze kleine Catch-kaart treft u aan als bijlage in dit informatiepakket. 

4.2 STANDAARD KEUZEMENU (12 t/m 50 personen) (bijlage blz. 34/35) 

   3-gangen keuzemenu     p.p.  € 39,50 

   4-gangen keuzemenu     p.p.  € 44,50 

   5-gangen keuzemenu      p.p.  € 49,50 

De menu’s treft u aan als bijlage in dit informatiepakket; ze wisselen per 
seizoen. 

Bij de standaard keuzemenu’s kunt u ook kiezen voor een wijnarrangement 
vanaf  € 16,50 p.p. 

4.3 LUXE KEUZEMENU (12 t/m 50 personen) (bijlage blz. 36/37) 

   3-gangen keuzemenu     p.p.  € 44,50 

   4-gangen  keuzemenu     p.p.  € 49,50 

   5-gangen keuzemenu      p.p.  € 54,50 

De menu’s treft u aan als bijlage in dit informatiepakket; ze wisselen per 
seizoen. 

Bij de luxe keuzemenu’s kunt u ook kiezen voor een wijnarrangement vanaf 
€ 19,50 p.p. 
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4.4 CATCH Special menu (12 t/m 30 personen) (bijlage blz. 38/39) 

   3-gangen CATCH Special menu    p.p.  € 54,50 

   4-gangen CATCH Special menu    p.p.  € 59,50 

   5-gangen CATCH Special menu    p.p.  € 64,50 

De menu’s treft u aan als bijlage in dit informatiepakket; ze wisselen per 
seizoen. 

Bij CATCH Special menu kunt u ook kiezen voor een wijnarrangement vanaf 
€ 19,50 p.p. 
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CATCH Special menu 

Amuse 

Gillardeau oesters 
Amuse van 2 st. oesters 
Veuve Clicquot brut, Frankrijk 

Voorgerechten 

Sushi combination 
Combinatie van de california-, salmon torch roll en de sushi nigiri 
Riesling, Fritz Haag, Duitsland 

of  

Beef Tataki 
Rauw geserveerde ossenhaas, torched geserveerd met knoflook soya 
Pinot Noir, Dr. Renwick, Nieuw Zeeland 

Tussengerechten 

Cappuccino Bisque d’Homard 
Romige kreeftensoep 

of  

Cappuccino Courgettesoep 
Geserveerd met gerookte zalm; ook vegetarisch mogelijk 
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Hoofdgerechten 

Kreeft      
Gekookte of gegrilde kreeft geserveerd met spinazie, Stellendamse garnalen en 
gesmolten boter 
Chardonnay, Saint Veran, Bourgogne 

of  

Ribeye 
Ribeye van 350 gram geserveerd met papaya salade en anticucho 
Shiraz, William Randell, Australie 

Desserts 

Kaasplankje     
Vijf kaassoorten van het kaashuis Ed Boele, door de chef geselecteerd 
Quinta de la Rosa Tawny, Portugal 

of 

Romanov 
Verse aardbeien geserveerd met luchtig opgeklopte aardbeienroom met een vleugje 
Vodka 
Sauternes, Frankrijk 

Wijnarrangementen: 
3-gangen wijnarr. € 19,50 p.p. 
4-gangen wijnarr. € 24,50 p.p. 
5-gangen wijnarr. € 34,50 p.p. 
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Standaard menu met wijnarrangement 

Amuse 

Tuna tartaar 
Amuse van tonijntartaar met sesamdressing 
Sauvignon Blanc, Haha, Nieuw-Zeeland 

Voorgerechten 

Stellendamse garnalen      
Klassieke cocktail geserveerd met een romige cocktailsaus 
Terras Gauda, Rìas Baixas, Spanje 

of  

Wagyu carpaccio     
Dungesneden wagyu-beef met truffelmayonaise en Parmezaanse kaas 
Pinot Nero, Viticoltori Caldaro, Italië 

Tussengerechten 

Cappuccino bouillabaisse 
Rijk gevulde vissoep 

of  

Cappuccino Courgettesoep 
Geserveerd met gerookte zalm; ook vegetarisch mogelijk 
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Hoofdgerechten 

Schol     
Scholfilet geserveerd met groene groenten, salsa van gamba en smokey lobster saus 
Viognier, Michael Gassier, Frankrijk 

of  

Black truffle teriyaki chicken   
kip geserveerd met shii-take, paksoi en teriyaki-truffel saus 
Cabernet Sauvignon, Carnivor, Californie 

Desserts 

Chocoladebomb      
Chocoladebomb geserveerd met frambozensorbet 
Romate PX, Pedro Ximinez, Frankrijk 

of 

Creme Brûlée     
Vanille creme brûlée, op traditionele wijze bereid 
Muscat Beaumes de Venise, Frankrijk 

Wijnarrangementen: 
3-gangen wijnarr. € 16,50 p.p. 
4-gangen wijnarr. € 21,50 p.p. 
5-gangen wijnarr. € 24,50 p.p. 
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Luxe menu met wijnarrangement 

Amuse 

Combi van sushi 
amuse van 2 stuks sushi 
Weissburgunder, Mosbacher, Duitsland 

Voorgerechten 

Japanese Catch 
Sashimi van tonijn, zalm, hamachi en gekookte gamba’s 
Sauvignon Blanc, Cloudy Bay, Nieuw Zeeland 

of  

Beef Tataki 
Rauw geserveerde ossenhaas, torched geserveerd met knoflook soya 
Pinot Noir, Dr. Renwick, Nieuw Zeeland 

Tussengerechten 

Cappuccino Bisque d’Homard 
Romige kreeftensoep 

of  

Cappuccino Courgettesoep 
Geserveerd met Stellendamse garnalen; ook vegetarisch mogelijk 
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Hoofdgerechten 

Grietfilet      
Gegrilde grietfilet geserveerd met truffelrisotto, Zeeuwse groenten en Pata Negra olie 
Chardonnay, Bernardus, Californie 

of  

Tournedos 
Tournedos van 200 gram geserveerd met asperges, krokante aardappel met spek en ui 
Tempranillo, Rioja Muga, Spanje 

Desserts 

Pannacotta      
Pannacotta geserveerd met ananascompote en kokoscrumble 
Pass the cookies Verduzzo, Di Lenardo, Italie 

of 

Chocoladebomb 
Chocoladebomb geserveerd met frambozensorbet 
Romate PX, Pedro Ximinez, Spanje 

Wijnarrangementen: 
3-gangen wijnarr. € 19,50 p.p. 
4-gangen wijnarr. € 24,50 p.p. 
5-gangen wijnarr. € 28,50 p.p. 
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Voorgerechten 
Schotse Zalm     13,95  
Rauw gemarineerde Schotse zalmfilet 
geserveerd op Flammenkuchen en mosterd-
dille saus 

Japanese Catch     16,95 
Sashimi van tonijn,  zalm en hamachi en 
gekookte gamba’s 

Tuna Starter     14,95 
Tartaar van tonijn geserveerd met tempura 
gamba en een creme van kreeft 
   
Catch Combination    14,95 
Huis gerookte Schotse zalm, Stellendamse 
garnalen en filet van IJsselmeerpaling
       
Wagyu Carpaccio      13,95  
Dungesneden Wagyu-beef met 
truffelmayonaise en Parmezaanse kaas 

Gillardeau oesters  no. 4    19,95 
De Rolls Royce onder de oesters; met zorg 
geselecteerd uit Marennes- Oleron  

Hoofdgerechten Vis    
Catch of the Day         Dagprijs  
Dagelijks serveren wij een vangst van de 
dag           

Schol      19,95  
Scholfilet geserveerd met groene groenten, 
salsa van gamba en smokey lobster saus  

Griet      24,95 
Gegrilde grietfilet geserveerd met 
truffelrisotto, Zeeuwse groenten en Pata 
Negra olie 

Fruit de Mer       44,95 p.p. 
Speciale selectie van schaal- en 
schelpdieren met o.a.1/2 Canadese kreeft, 
Langoustines, diverse schelpsoorten, oesters 
en Hollandse Krabscharen        
       
Kreeft      24,95 
Gekookte kreeft of gegrilde kreeft, 
geserveerd met spinazie, Stellendamse 
garnalen en gesmolten boter 

Hoofdgerechten Vlees 
Al ons vlees wordt bereid op een 
Amerikaanse Grill  
Tournedos      24,95  
200 gram geserveerd met asperges, krokante 
aardappel met spek en ui     
  
Ribeye     24,95 
Ribeye van 350 gram geserveerd met 
papaya salade en anticucho 
      

Dessert 
Romanov        9,95 
Verse aardbeien geserveerd met luchtig 
opgeklopte aardbeienroom met een vleugje 
Vodka 

Chocoladebomb       7,95 
Chohladebomb geserveerd met 
frambozensorbet 
  
Clafoutis         7,95 
Frans gebak van blauwe bessen en pistache, 
lauwwarm geserveerd met pistache ijs 
      
Catch Coffee      8,15 
Speciale koffie met Licor 43 en 
handgeklopte, ongezoete room  
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4.5 BUFFETTEN (vanaf 20 personen) 

Voor groepen vanaf 20 personen kunnen wij tevens een buffet aanbieden, 
welke wij in overleg met u aan uw wensen kunnen aanpassen.  

4.5.1 Visbuffet        p.p.  € 37,50 

•  Bouillabaisse 

•  Doradefilet met seizoensgroenten en saffraan saus 

•  Zalmfilet met seizoensgroenten (mogelijk asperges) 

•  Gamba’s in knoflookolie 

•  Zalmsalade, met o.a. zalmfilet, palingfilet en Hollandse garnalen 

•  Salade couscous (koud) 

•  Pasta-tonijnsalade (koud) 

•  Grove ratatouille 

•  Diverse broodsoorten met tapenades 

4.5.2 Vlees- en visbuffet      p.p.  € 37,50 

•  Bouillabaisse 

•  Gamba’s in knoflookolie 

•  Zalmfilet met seizoensgroenten (mogelijk asperges) 

•  Oosterse kipschotel 

•  Ossenhaas met bospaddenstoelen  

•  Zalmsalade, met o.a. zalmfilet, palingfilet en Hollandse garnalen 

•  Salade couscous (koud) 

•  Meloen met rauwe ham en rucola 

•  Diverse broodsoorten met tapenades 
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4.5.3 Luxe visbuffet       p.p.  € 64,50 

•  Kreeftensoep 

•  Schaal met diverse soorten sushi 

•  Schaal met gekookte 1/2 kreeften 

•  Fruits de mer 

•  Oesters, op ijs geserveerd 

•  Schaal zalmfilet, palingfilet en Hollandse garnalen 

•  Zeeduivel-antiboise 

•  Gamba’s in knoflookolie 

•  Grietfilet met paddestoelen en truffel beurre blanc 

•  Pasta pesto (warm) 

•  Salade niçoise met tonijn-tataki 

•  Salade caprese 

•  Gestoomde groene groenten 

•  Roseval-aardappelen met rozemarijn, knoflook, zeezout en olijfolie 

•  Diverse broodsoorten met tapenades 

Bij de buffetten serveren wij: in roomboter gebakken krieltjes en rijst. 

4.5.4 Dessertbuffet (Vanaf 20 personen)    p.p. € 10,50 

Een combinatie van diverse desserts welke wij, in overleg met u,  
kunnen aanpassen aan uw wensen.  
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4.5.5 Brunch-buffet (Vanaf 20 personen)    p.p.  € 29,50  

•  Rijkelijk gevulde vissoep 

•  Schaal huis gerookte zalmfilet, palingfilet en Hollandse garnalen 

•  Pasta: penne met gamba’s ‘aglio e olio’ 

•  Warme beenham met mosterdsaus 

•  Diverse belegde broodjes met vis- en vleessoorten of vegetarisch 

•  Wraps, gevuld met kip ‘piri piri’, cashewnoten, taugé en lente-ui 

•  Huisgemaakte eiersalade 

•  Griekse salade 

•  Diverse broodsoorten met tapenades 
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4.5.6 Lunchbuffet (Vanaf 10 personen)    p.p.  € 19,50 

•  Soep 

•  Luxe belegde broodjes 

•  Frisse salades 

•  Fruit 

•  Melk 

•  Jus d’orange 

•  Catch dessert 

4.5.7 High Tea        p.p.  € 23,95 

•  Ontvangst met heerlijk glas prosecco 

•  Onbeperkt theebuffet 

•  Bouillabaisse 

•  Sandwiches met carpaccio, kaas, Hollandse garnalen en tonijnsalade 

•  Scones met huisgemaakte jam 

•  Wrap met zalm en wrap met kip 

•  Muffins en donuts 

•  Petit fours en assortiment bonbons 

•  Chocoladebrownie en friandises 
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High Tea 
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4.5.8 High Wine         p.p.  € 39,95 

•  Ontvangst met heerlijk glas prosecco 

•  2 glazen wijn (keuze uit de wijnen per glas) 

•  Cappuccino van kreeftensoep 

•  Brood met tapenades en pata negra 

•  Oesterplateau met diverse soorten oesters (2 oesters p.p.) 

•  Visplateau, geserveerd met Hollandse garnalen, gerookte palingfilet, 
       huis gerookte zalmfilet en toast 

•  Combinatie van sushi en sashimi 

High Tea & High Wine kunt u reserveren vanaf 4 personen. 
 

High wine  
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4.6 WALKING DINNER (vanaf 20 personen) 

Een erg leuke manier van dineren is “walking dinner”: een diner waarbij u 
niet op 1 plek hoeft te blijven zitten: u kunt (zakelijke) contacten leggen of 
socializen met uw collega’s en/of vrienden terwijl u geniet van heerlijke, 
kleine gerechten.  

‘Walking dinner’ is mogelijk in 4-, 6- en 8-gangen:  resp. € 30,00 ; € 44,50 en 
€  57,50 p.p. 

De gerechten waaruit  u een keuze kunt maken zijn: 

•  Amuse:  op ijs geserveerde oesters 

•  Bisque presso 

•  Courgettesoep, evt. geserveerd met gerookte zalmfilet 

•  Tartaar van tonijn, geserveerd met noedels en wasabi mayonaise 

•  Combinatie van sushi 

•  Kleine coquilleschelp, gevuld met huisgerookte zalmfilet, gerookte 

palingfilet en Stellendamse garnalen 

•  Kingcrabsalade (licht pikant) (€ 2,00 extra p.p.) 

•  Mini Catch burger 

•  Grietfilet met paddestoelen, aardappel-pastinaak puree en                   
truffel beurre blanc 

•  Noodles met gamba’s 

•  Mini ‘Surf & Turf’ met kreeftensaus 

•  Kaasplankje (€ 2,00 extra p.p.) 

•  Chocoladebomb 

•  Pannacotta geserveerd ananascompote en kokoscrumble 

In overleg kunnen wij de gerechten aan uw wensen aanpassen. 
Eventuele vegetarische gerechten zijn mogelijk op aanvraag.  
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De hierboven omschreven mogelijkheden kunnen wij u ook aanbieden als 
‘Walking Lunch’. De ‘Walking lunch’ kunnen wij u aanbieden in een 4- en 5-
gangen ‘Walking Lunch’: resp. € 30,00 p.p. en € 37,25 p.p. 

 

4.6 DIEETWENSEN 

Indien u of uw gasten een allergie hebben, verzoeken wij u vriendelijk om 
dit tijdig bij ons bekend te maken, zodat wij in kunnen spelen op eventuele 
dieetwensen. Graag ontvangen wij de dieetwensen per e-mail, zodat wij 
adequaat kunnen omgaan met deze noodzakelijke behoeften. 
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5. VERGADERARRANGEMENT 

We kunnen u 2 soorten vergaderarrangementen aanbieden: inclusief lunch en 
exclusief lunch.  

5.1 VERGADERARRANGEMENT EXCLUSIEF LUNCH   

        1 dagdeel p.p.  € 17,95 

Ontvangst van u en uw gasten is naar eigen inzicht en in overleg. Bij de 
ontvangst schenken wij koffie en thee met zoetigheden. 

Gedurende uw verblijf kunt u onbeperkt koffie, thee, water en jus d’orange 
nuttigen. Alle alcoholische dranken worden op basis van nacalculatie aan u 
doorberekend. Bij de borrel serveren wij een bittergarnituur. 

5.2 VERGADERARRANGEMENT INCLUSIEF LUNCH  

        1 Dagdeel p.p.  € 34,95 

Ontvangst van u en uw gasten is naar eigen inzicht en in overleg. Bij de 
ontvangst schenken wij koffie en thee met zoetigheden.  

Gedurende uw verblijf kunt u onbeperkt koffie, thee, water en jus d’orange 
nuttigen. Alle alcoholische dranken worden op basis van nacalculatie aan u 
doorberekend. Bij de borrel serveren wij een bittergarnituur. 

Tijdens uw lunch krijgt u een buffet met soep, luxe belegde broodjes, 
diverse frisse salades, fruit, melk, jus d’orange en een Catch-dessert. 
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Bar op de begane grond 

6. BORRELOVERZICHT 
 
Op onze menukaart staan veel gerechten die u tijdens de borrel kunt laten 
serveren. Deze kunt u te allen tijde bestellen en hoeven dus niet van te 
voren te worden besteld. Wel is het zo dat wij, bij een groep groter dan 15 
personen, aanbevelen om van te voren aan te geven welke borrelhapjes u 
wenst; dit om teleurstellingen te voorkomen.  
Als ontvangstamuse bieden wij een combinatie van bv. een sushi en een 
oester voor € 5,95 p.p.. Maar ook een combinatie van tonijntartaar en 
steaktartaar zijn een veel gevraagde amuse bij ontvangst. Hiervoor rekenen 
wij  € 7,95 p.p.. Tijdens de borrel kunnen wij u ook nootjes en olijven 
aanbieden. Hiervoor brengen wij € 2,95 p.p. in rekening.  
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Tevens hebben wij hieronder nog een uitgebreid borreloverzicht: 

6.1 CATCH AMUSES                        p.p. € 18,95 
(5 hapjes p.p.) 

•  Oesters, op ijs geserveerd 

•  Mini Hollandse-garnalencocktail 

•  Bolletje steak tartaar 

•  Combinatie van sushi 

•  Tonijntartaar 

 
Naast de ‘Catch amuses’ kunt u ook kiezen voor een combinatie van een 
aantal voorgerechten: gamba’s knoflook, pata negra, sushi-combi, oesters en 
brood met boter en tapenade.  (reken voor ong. 3 personen)                     
p.p. € 18,95 

6.2 SCHALEN MET FRUITS DE MER EN CRUSTACÉS 

Fruits de Mer p.p. € 44,95 

Speciale selectie van schaal- en schelpdieren met o.a.: 

•  1/2 Canadese kreeft 

•  Langoustines 

•  Diverse schelpsoorten 

•  Gillardeau oesters 

•  Hollandse krabbenscharen 

Plateau de Crustacés          p.p. € 44,95 

Speciale selectie van diverse schaaldieren met een 1/2 kreeft  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6.3 OESTERS 

Voor uw evenement maken wij schalen met diverse soorten oesters.  
Houdt u rekening met 2 oesters p.p.  

Combinatie-oesterplateau, 7 stuks      € 23,95 

Een wandeling door onze oesterkaart  

Combinatie-oesterplateau, 14 stuks      € 46,95 

Een wandeling door onze oesterkaart   

Combinatie-oesterplateau, 21 stuks      € 69,95 

Een wandeling door onze oesterkaart   

Combinatie-oesterplateau, 28 stuks      € 89,95 

Een wandeling door onze oesterkaart  
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6.4 BORRELGARNITUUR        p.p. € 9,95  
(5 hapjes p.p., geserveerd met diverse sausjes) 

•  ‘Van Dobben’ bitterballen 

•  Gefrituurde kaasstengels 

•  Stellendamse-garnalenbitterballen 

•  Vegetarische loempia 

•  Gamba’s in knoflookolie 

Ook kunt u kiezen voor de ouderwetse ‘bittergarnituur’          p.p. € 5,95 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6.5 SUSHI-ROLLEN 

Optioneel kan een sushi-kok tijdens uw evenement ‘live’ sushi bereiden. De 
kosten voor het inhuren van de sushi-kok bedragen € 39,50 per uur. Vraag 
naar de mogelijkheden van de soorten sushi-rollen. 
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7. DRANKEN   

7.1 WELKOMSTDRANKJE, APERITIEF & AFTER DINNER 

Als aperitief bieden wij u een aantal mogelijkheden:    per glas
            
Catch cocktail         €   9,95 

Champagne Veuve Clicquot Brut      €   9,95 

Champagne Veuve Clicquot Rosé      € 10,95 

Champagne Veuve Clicquot Riche       € 12,95 

MOET Ice           € 12,95 

KIR Royal           € 10,95 

Prosecco           €   6,95 

Cava MVSA Brut         €   5,95 

Diverse cocktails         va. €   8,95 

The Virgin Catch (alcohol vrij)       €   6,95 

Als aperitief hebben wij een aantal mooie, heerlijke wijnen op de wijnkaart 
staan. Op aanvraag kunnen wij u de wijnkaart mailen. Zowel een 
welkomstdrankje als aperitief zijn uitstekend te combineren met bv. een 
oester of sushi. Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keuzes en 
combinaties. 

7.2 WIJNARRANGEMENT 

In overleg met u stellen wij graag een wijnarrangement samen voor uw 
evenement, bijeenkomst of diner. Onze grote wijnkaart, met wijnen uit alle 
windstreken, zal uw keuze niet vergemakkelijken, maar hij zal u wel 
verrassen. Tevens geven wij bij onze meergangen menu’s, de keuze aan onze 
gasten voor het wijnarrangement per glas per gerecht. Dit wijnarrangement 
kunt u ook in overleg aanpassen naar uw wensen. Op aanvraag stuur ik u 
onze wijnkaart. Deze is ook te vinden op onze website  www.catchbysimonis.nl  
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7.3 DRANKARRANGEMENTEN 

Indien u met een groep komt die kleiner is dan 50 personen, kunt u alleen op 
basis van nacalculatie drank afnemen. Vanaf 50 personen raden wij u aan 
gebruik te maken van ons drankarrangement. 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7.3.1 Binnenlands gedistilleerd 

• Alle warme dranken, met uitzondering van special coffees (bv. Irish 
coffee) 

• Bier van de tap 

• Alle soorten frisdranken, met uitzondering van energy drinks 

• Huiswijnen: wit, rood en rosé 

• Vruchtensappen: jus d’orange, tomatensap en appelsap 

• Binnenlands gedistilleerd zoals: jenever, vieux, port, sherry en Martini 

7.3.2 Buitenlands gedistilleerd        

• Alle soorten warme drank, inclusief special coffees (bv. Irish coffee) 

• Bier van de tap en buitenlandse bieren zoals: Corona en Desperado  

• Alle soorten frisdranken, inclusief energy drinks 

• Huiswijnen: wit, rood en rosé 

• Vruchtensappen:  jus d’orange, tomatensap en appelsap 

• Buitenlands gedistilleerd zoals: Bacardi, gin en wodka 

• Zoete  en luxe likeuren zoals:  Amaretto, Tia Maria en Bailey's 

• De whiskysoorten: Jack Daniels en Johnnie Walker 

• De cognacsoorten:  Courvoisier, Remy Martin en Calvados 
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3h - € 24,00 

4h - € 30,00 

5h - € 35,00 

6h - € 39,50 

7h - € 43,50 

 

3h - € 30,00 

4h - € 36,00 

5h - € 41,00 

6h - € 45,50 

7h - € 49,50 
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8. EVENEMENTENVERZORGING 

Wanneer u een exclusieve boeking doet kunnen wij u ondersteunen in de 
algehele verzorging van uw evenement. Hierbij kunt o.a. denken aan: de 
organisatie en inhuur van entertainment, diverse activiteiten, decoratie en 
audio-visuele invullingen.  

8.1  DECORATIE BY „LAAT JE TAFEL STYLEN” 

“Some people look for a beautiful place others make a place beautiful”. Dit 
is de filosofie van de twee initiatiefneemsters van LAAT JE TAFEL STYLEN. 

Voor veel mensen is het organiseren van een evenement een vrij stressvolle 
klus en is iets wat ze niet heel vaak doen. De ervaren tafelstylisten Nicolette 
Brøndsted en Nicole de Leeuw helpen met het creëren van een belevenis, dit 
gaat verder dan een mooi gedekte tafel. Om iets uitzonderlijks te krijgen, 
zorgen zij dat ieder detail van de aankleding klopt bij het thema, de wens 
van de klant en de sfeer die men wil creëren. 

Tafel styling is een nieuw concept in Nederland. In Amerika is dit al een 
begrip waar er ‘over the top’  party’s worden gegeven waarin alles rondom 
een diner in een bepaalde stijl of thema is doorgevoerd. Door het totaal 
plaatje en een waanzinnige aankleding wordt het evenement iets wat 
mensen zich blijven herinneren. De sfeer aan tafel komt compleet tot leven 
en maakt het ontbijt, lunch, brunch, high-tea of diner echt bijzonder. 

De dames kan je inhuren voor elk type evenement: huwelijken, 
productlanceringen, privé feestjes of charity evenementen. Zij stylen de 
tafels desgewenst bij CATCH.                                                                     
Vraag er naar of mail naar: info@laatjetafelstylen.nl   

8.2 WORKSHOP 

Voor de invulling van uw dagprogramma helpt Catch u graag met een scala 
aan mogelijkheden: een sushi- of cocktail- of andere actieve/creatieve 
workshops; per boot op zee gaan vissen of simpelweg een kort Noordzee-
tochtje varen. Vraag naar de mogelijkheden. 
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8.3 ENTERTAINMENT 

Adviseren op het gebied van entertainment doen wij graag! Gezien onze 
ervaring en de goede contacten die wij hebben, kunnen wij u helpen om de 
juiste keuzes te maken, en de muzikale - en eventueel theatrale invulling 
perfect te laten aansluiten op uw evenement. Entertainment kunnen wij 
alleen toestaan wanneer u de zaal of gehele locatie exclusief gehuurd heeft. 

8.4  DISC JOCKEY EN APPARATUUR 

Wij hebben de mogelijkheden om een DJ voor u te boeken die aansluit op de 
door u gewenste muziekstijl. Kosten voor het inhuren van een DJ, met de 
daarbij behorende apparatuur, kunnen we bepalen na overleg met u. De 
speciale wensen voor bepaalde Dj's worden daarin meegenomen. Een DJ kunt 
u alleen inhuren wanneer u de zaal of de gehele locatie exclusief heeft. Ook 
kunt u zelf zorgen voor een DJ. De DJ neemt in dat geval zijn eigen 
apparatuur mee, of anders kunt u onze DJ apparatuur huren. Voor de huur 
hiervan vragen wij € 250,00. 

8.5 FACILITAIR 

Ondanks de compleet ingerichte locatie en de daarbij behorende service, 
kunnen er mogelijk nog andere faciliteiten zijn die u wenst. Wanneer u uw 
wensen en programma met ons bespreekt, kunnen wij zorgen voor een 
vlekkeloos samenzijn, met alle benodigde materialen.  

8.5.1 Flip-over 

Voor uw vergaderingen en meetings kunt u gebruik maken van flip-overs. Op 
onze locatie staan er twee tot uw beschikking.  Mocht u meerdere Flip-overs 
willen, dan moeten wij deze extern huren à € 50,00 per Flip-over. 

8.5.2 Beamer met scherm  

Voor uw vergaderingen en meetings kunt u ook gebruik maken van een 
beamer met scherm. U dient wel zelf een laptop mee te nemen. Het gebruik 
daarvan zit in de huurprijs inbegrepen. Wanneer u een extra beamer met 
scherm wenst, dan vragen wij een vergoeding van € 150,00. 
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8.5.3 Toiletjuffrouw (optie bij afhuur gehele locatie) 

Om uw gasten de gehele avond een schoon toilet te bieden, kunt u bij ons 
een toiletjuffrouw inhuren. De kosten voor deze toiletjuffrouw bedragen       
€ 24,50 per uur. 

8.5.4  Valet parking 

Om de avond, voor u en uw gasten, helemaal compleet te maken kunt u 
gebruikmaken van ‘valet parking’. Wij werken samen met een professioneel, 
gediplomeerd valet parking bedrijf. Uw auto wordt weggezet door een 
chauffeur en staat uiteraard weer voor u klaar bij vertrek.  

De kosten voor het inhuren van valet parking chauffeurs bedragen 24,50 euro 
per uur, per chauffeur. Informeer naar de mogelijkheden. 

8.5.5  Overnachten 

Indien u of uw gasten, na uw (zakelijk) diner of evenement event, willen 
overnachten in Scheveningen of Den Haag, kunnen wij u in contact brengen 
met diverse hotels. Informeer naar de mogelijkheden. 

9. FINANCIEEL 

Restaurant Catch accepteert pin, credit cards en cash. 

9.1 FACTURATIE 

Een factuur op rekening is mogelijk. We verzoeken u dan vriendelijk om de 
factuurgegevens tijdig aan te leveren. Hiernaast vragen wij een kopie van 
een geldig legitimatiebewijs en een visitekaartje die overeenkomt met de 
persoonsgegevens op het legitimatiebewijs. 

Voor meer informatie over betalingen per factuur verwijzen wij u naar het 
onderdeel ‘betalingen’ bij het onderwerp ‘voorwaarden’ op de volgende 
pagina. 
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9.2 KOSTENBEGROTING 

Na ontvangst van uw wensen stellen wij een eerste offerte op, inclusief 
kostenbegroting. Hierin vermelden wij elke kostenpost individueel. Op deze 
wijze krijgt u een helder inzicht in het financiële deel van uw bijeenkomst. 

10. VOORWAARDEN VOOR GROEPEN EXCLUSIEF 

Algemene voorwaarden 

Op al onze transacties zijn de Uniforme Horeca Voorwaarden van toepassing. 
Deze zijn in te zien op www.khn.nl. Indien gewenst kunnen wij u deze 
voorwaarden ook kosteloos toesturen. 

Gastenlijst 

Uiterlijk 3 werkdagen voor uw bijeenkomst ontvangen wij het, voor de 
factuur bepalende, aantal gasten die tijdens uw evenement aanwezig zullen 
zijn. Tevens horen wij dan ook graag de definitieve tijden voor het verloop 
van het event, en de eventuele dieetwensen van uw gasten. Het financiële 
risico, dat er op de dag van uitvoering minder gasten aanwezig zijn, wordt 
gedragen door de opdrachtgever. De uiteindelijke factuur wordt opgesteld 
aan de hand van het opgegeven, definitieve aantal personen. Als er op de 
dag van uitvoering meer gasten dan opgegeven aanwezig zijn, worden deze 
kosten op basis van nacalculatie in de eindfactuur opgenomen. 

Betalingen particuliere groepsreserveringen / bedrijven  

Bij een uiteindelijke overeenkomst dient u de pagina ‘voorwaarden’ 
getekend, en de overige pagina’s geparafeerd aan ons te retourneren. Dit 
kan per post of mail.  
Na de dag van uitvoering ontvangt u de eindfactuur met eventuele 
toegevoegde kosten op basis van nacalculatie. Wij vragen geen voorschot, 
maar verwachten dat u uw factuur achteraf, binnen een termijn van twee 
weken na ontvangst van de factuur, aan ons overmaakt; of anders indien zo 
overeengekomen. 

  38
   Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW en o.v.b. van prijswijzigingen 
    CATCH by Simonis, Dr. Lelykade 43, 2583 CL, Scheveningen, 070-3387609, www.catchbysimonis.nl

http://www.catchbysimonis.nl


Catch  
by Simonis

Annuleren 

Indien opdrachtgever een overeenkomst wenst te annuleren dient hij: 

1) Zulks per e-mail aan ons mede te delen. 

2) De kosten te voldoen die wij hiervoor maken, evenals de kosten van 
derden die wij zullen  doorberekenen:  

 • Bij annulering tot uiterlijk 1 week voor de overeengekomen 
leveringsdatum:  
         de overeengekomen zaalhuur 

  • Bij annulering tot uiterlijk 3 dagen voor de overeengekomen 
leveringsdatum: 50% van het totale offerte bedrag. 

• Bij annulering binnen 3 dagen van de overeengekomen 
leveringsdatum: 75% van het totale offerte bedrag.  

Directe kosten van derden welke door ons ten gevolge van de annulering 
worden bespaard, zullen op het verschuldigde bedrag in mindering gebracht 
worden. Indien, bij het aangaan van de overeenkomst, tussen partijen geen 
exacte prijzen voor de opdracht, of een deel daarvan, overeen zijn 
gekomen, gelden de prijzen die voor de opdracht redelijk en gebruikelijk 
zijn. Het door de opdrachtgever aan ons opgegeven aantal personen, waarop 
de opdracht betrekking heeft, is bindend. 

Schade 

Wij zijn nimmer aansprakelijk, voor welke schade dan ook, geleden door de 
opdrachtgever, deelnemers aan de bijeenkomst en/of derden, tenzij kan 
worden aangetoond dat de schade het gevolg is van grove schuld of 
verwijtbare nalatigheid van restaurant Catch of een van haar medewerkers. 

Extra kosten 

Schoonmaakkosten zijn inbegrepen in de huurprijs. Eventuele extra 
schoonmaakkosten zullen eveneens in rekening worden gebracht.  

  39
   Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW en o.v.b. van prijswijzigingen 
    CATCH by Simonis, Dr. Lelykade 43, 2583 CL, Scheveningen, 070-3387609, www.catchbysimonis.nl

http://www.catchbysimonis.nl


Catch  
by Simonis

   Het CATCH team  

   kijkt ernaar uit om u  

     en uw gasten     
    te mogen verwelkomen  

     in ons restaurant.
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