


MAKAI, Hawaïaans voor richting de oceaan.. 
De sfeer van MAKAI moet dan ook voelen als je eigen huiskamer, en hoe voel je je in je eigen 

huiskamer…? Vrij, relaxed, ongedwongen en welkom. Dat zijn de core values van MAKAI.

MAKAI is een nieuw bedrijf waar we werken met mensen die passie hebben voor watersport en voor 
horeca. Waar wij voor staan is kwaliteit, of dat nu gaat om de kitesurflessen, om de gerechten die 
worden bereid of de dranken die worden geserveerd. overal is over nagedacht en een bewuste keuze 

gemaakt.
MAKAI is inmiddels een begrip geworden aan het strand van IJmuiden. Met de vele locals die 

onderdeel zijn van onze hechte MAKAI family is het gezellig rondom het kampvuur op ons ruime 
terras en heerlijk knus bij ons binnen. Onze gecertificeerde instructeurs zijn altijd bereid om de 

fijne kneepjes van het prachtige kitesurfen aan je te leren, of je te helpen bij alle andere 
activiteiten. Daarnaast biedt onze menukaart een ruime keuze aan gezonde ontbijt gerechten, 

maaltijden, lunchgerechten, broodjes en borrel mogelijkheden.
In dit informatiepakket kunt je alle mogelijkheden voor een gezellig dagje uit vinden. Wil je 

meer weten neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij informeren je graag.

Team MAKAI
noho me ka hau'oli (be happy)

INFO@MAKAIBEACH.NL
www.makai.surf

+31 6 5568 9119



ONZE MOGELIJKHEDEN
Outdoor evenementen
Het strand en de zee is een geweldige plek voor outdoor activiteiten. Bij 
MAKAI bieden wij verschillende activiteiten aan op het land en in het 
water. Van boogschieten tot te water gaan op een mega sup en van 
ontspannende beach yoga tot expeditie robinson. Laat je meeslepen in de 
activiteiten die ongetwijfeld sterke verhalen opleveren na afloop 
rondom het kampvuur .

Lunch
Vanaf 10 personen bieden wij een verzorgde lunch aan. U kunt een keuze 
maken uit diverse broodjes met de soep van het moment en een 
drankje. Het is ook mogelijk om een heerlijke lunch BBQ met vlees, vis 
en vegetarische gerechten te kiezen.

Diner
Wij bieden diverse manieren aan om op een smakelijke manier de dag af 
te sluiten terwijl de zon de zee in zakt. Dit kan onder het genot van 
een simpele bitterbal, verrukkelijke borrelhapjes, een BBQ of een 3-
gangen shared dining experience. Wij serveren deze mogelijkheden 
vanaf 10 personen.

Dranken
Bij een smakelijk hapje hoort uiteraard ook een lekker verfrissend 
drankje. Vanaf 10 personen kan dit op factuur of op afkoop.



MAKAI ontbijt arrangement 
Een heerlijke start van de dag

2 verschillende broodjes:
roerei met tomaat en bosui
Hummus met gegrilde seizoen groenten.
----
Smoothiebowl
----
1 kopje koffie of thee naar keuze

Ontbijt

10-20 personen
€17,50 per persoon



MAKAI lunch arrangement 
Met een gevulde buik de activiteiten doen!
Soep van het moment
----
2 verschillende broodjes:
roerei met tomaat en bosui
Hummus met gegrilde seizoen groenten.
----
1 kopje koffie of thee naar keuze

10-20 personen
€17,50 per persoon

MAKAI lunch van de kaart
Selecteer 4 gerechten van de kaart waar op de dag zelf uit 
gekozen mag worden
10-20 personen
Prijzen van de menu kaart

Lunch



MAKAI lunch barbecue
Er gaat niks boven een barbecue en al helemaal niet 
met een privé chef. Kies de barbecue die bij jullie past!

TIP! Sluit je barbecue af met ons heerlijke dessertarrangement

Vanaf 20 personen
€32,50 per persoon

Vis/vlees barbecue :

Surf & turf met gamba’s en 
chimichurri

Op cederhout gegrilde witvis van 
het seizoen 

Vegan barbecue 

Zalmfilet van tofu

Celeriac steak met chimichurri

Gevulde bataat

Bijgerechten:

BBQ gegrilde groenten

Huisgemaakte aardappelsalade met gepofte 
aardappels van de bbq
Turksbrood met dip: Tzatziki, hummus & 
Chimichurri

Vlees barbecue :
Ras al hanout kippendij met munt
Pulled beef stoof
Glazed pork belly



MAKAI borrel
Rundvlees bitterballen en Jackfruit bitterballen
Edamame bonen met grof zeezout
Nacho’s met kaas en dip
Papadum met dip

Vanaf 10 personen
€6,50 per persoon
** moet in combinatie met minimaal 1 ander arrangement



MAKAI diner barbecue
Er gaat niks boven een barbecue en al helemaal niet 
met een privé chef. Kies de barbecue die bij jullie past!

TIP! Sluit je barbecue af met ons heerlijke dessertarrangement

Vanaf 20 personen
€32,50 per persoon

Vis/vlees barbecue 

Surf & turf met gamba’s en 
chimichurri

Op cederhout gegrilde witvis van 
het seizoen 

Vegan barbecue 

Zalmfilet van tofu

Celeriac steak met chimichurri

Gevulde bataat

Bijgerechten

BBQ gegrilde groenten

Huisgemaakte aardappelsalade met 
gepofte aardappels van de bbq
Turksbrood met dip: Tzatziki, hummus & 
Chimichurri

Vlees barbecue 
Ras al hanout kippendij met munt
Pulled beef stoof
Glazed pork belly



MAKAI Shared Dining
Laat je verrassen door onze chef!

Vanaf 10-20 personen
€34,00 per persoon

Een 3 gangen menu bestaande uit 
gerechten om te delen. Jullie worden 
in 3 rondes geserveerd met iedere 
ronde verschillende gerechten 
uitgezocht door de chef. 

vis, vlees en vega(n) gerechten.
*Allergieën  of speciale dieetwensen kunnen 
worden aangegeven.



MAKAI dessertarrangement
Selectie van 3 soorten mini taartjes

Mini frambozen brownie
Mini stroopwafel brownie
Mini opera framboos pistache cake

Vanaf 10 personen
€5,50 per persoon

MAKAI kleine afsluiter
Affogato – espresso met vanille ijs
Vanaf 10 personen
€3,50 per persoon



Drank op afkoop standaard - Onbeperkt
Bier van de tap (pilsener)
Wijn (1 wit, 1 rosé en 1 rood)
Fris + 0.0 pilsener bier
Koffie & Thee

Drankenarrangement

€43,00 p.p. voor 3 uur. €5,00 p.p. per extra uur

€29,50 p.p. voor 3 uur. €3,00 p.p. per extra uur

Drank op afkoop deluxe - Onbeperkt
Sterke drank (caipi, gin en rum)
Gulpener bieren van de tap (pilsener, hoppig blond, amber ale)
Wijn (1 wit, 1 rosé en 1 rood)
Fris + 0.0 pilsener bier
Koffie & Thee



Feestelijk begin

Fruity Iced Prosecco €6,75
Iced Lemon Gin & Tonic €10,50
Caipi Ginger Soda €8,50

Andere cocktail? Tuurlijk, laat het ons weten!

Dranken op factuur

Open bar – kassabon op factuur

Dranken



OUTDOOR EVENEMENTEN

Samen erop uit in de frisse buitenlucht. De zoute zeewind 
door je haren. Zand tussen je tenen. Ontspannen of 

misschien even uit je comfortzone stappen. 

Beleef het op het strand of in de zee van IJmuiden!

Samen maken we een programma op maat met waanzinnige 
activiteiten en gerechten.

Bij MAKAI bieden we verschillende activiteiten aan die apart 
of in een bundel geboekt kunnen worden. Mix en match om 

de meest onvergetelijke dag te ervaren!



Activiteiten Bundelen 
Geef een bepaalde intentie aan jullie dag met 

onze basis arrangementen.

Teambuilding
Wil je de band in jouw team versterken en de 

samenwerking binnen de groep verbeteren dan 
zijn de teambuilding activiteiten een must have 

in jouw evenement. Bij de teambuildings 
activiteiten leer je elkaar beter kennen en leer je 
waar iedereens talent ligt. Voel samen de balans 

bij het mega suppen en test de samenwerking met 
de expeditie Robinson spellen.

Unique Adventure
Zet de normale gedachtegang op pauze en geef jou 

en je team een hele nieuwe ervaring die goed is 
voor je persoonlijke kracht en inzicht. Beleef deze 

nieuwe ervaring en groei als team dichter naar 
elkaar. Daag jezelf uit op de mega sup en voel je 
innerlijke kracht met de ice bath en breathing 

workshop.

Active
Trotseer de elementen met een variatie aan 

sportieve activiteiten. Laat je hart sneller 
kloppen en verlaat je comfort zone. Duik de zee 

in met de mega sup en voel de kracht van de 
wind bij het blokarten. Beleef een nieuwe 
ervaring met veel sensatie en spanning.



TEAMBUILDING ARRANGEMENT
Mega suppen – 1 uur
Expeditie Robinson – 1 uur

*Maak je dag compleet met een van onze horeca arrangementen! 
**het is ook mogelijk om de activiteiten los te boeken 
*** Groep groter dan 80? Vraag naar de mogelijkheden! 

BASIS OUTDOOR ARRANGEMENTEN

€45,00 p.p.

UNIQUE ADVENTURE ARRANGEMENT
Ice bath & Breath workshop – 1 uur
Mega suppen – 1 uur

ADERANLINE ARRANGEMENT
Blokarten – 1 uur
Mega suppen – 1 uur

€55,00 p.p.

€50,00 p.p.

10 – 80 personen



MEGA SUPPEN
10-40 personen

Op zoek naar een echte uitdaging? Bij het 
mega suppen is teamwork hét sleutelwoord 
voor succes. Waar je bij individueel suppen 
je eigen balans moet zoeken, is het nu van 

belang samen te kunnen blijven staan. 
Trotseer de golven van de Noordzee!

Variatie:
Touwtrekken – Eenmaal op zee gaan twee 

teams tegen elkaar touwtrekken. het team 
dat het langste weet te blijven staan wint! 
Waterscooter – Geen golven maar toe aan 

spanning? Hang met de sup achter de 
waterscooter. Probeer te blijven staan met 

hoge snelheden!

1 uur inclusief instructeur
€30,00 p.p.

*Grotere groep? Vraag naar de mogelijkheden!



GOLFSURFEN
8 tot 20 personen

Trotseer de golven van de Noordzee 
door vallen en opstaan! Leer om op 

het board te komen en laat de golven 
je meenemen. 

1 uur inclusief instructeur

€30,00 p.p.

*Grotere groep? Vraag naar de mogelijkheden!



WINGSURFEN
5 tot 10 personen

. 
Zin om het water op te gaan maar geen zin 

in en heel les traject? Dan is wingsurfen 
sowieso iets voor jullie! Het geeft 

adrenaline, het is fun en misschien zelfs 
een tikkeltje verslavend. Maar dan super 

makkelijk te leren! Sta binnen no time op 
je board en zweef over het water! 

1 uur inclusief instructeur
€25,00 p.p.

*Grotere groep? Vraag naar de mogelijkheden!



EXPEDITIE ROBINSON
10 tot 40 personen

. 
Expeditie Robinson is de ideale 

teambuilding activiteit en zet je survival 
modus aan. Met verschillende behendigheid, 
kracht en snelheidsproeven moet je sneller 

zijn dan je tegenstanders. Strijd met je 
team en individueel voor de 

immuniteitsketting!

Teamproef  - 1 uur 
€30,00 p.p.

Samensmelting– 1,5 uur
€32,50 p.p.

*Grotere groep? Vraag naar de mogelijkheden!



BEACHVOLLEYBAL 
10 tot 36 personen 

Haal het fanatisme in je naar boven 
met een potje beachvolleybal! Jullie 

kunnen de strijd met elkaar aangaan 
met een toernooi of leer de fijne 

kneepjes van de sport via de clinic. 
Liever gewoon vrij volleyballen? Huur 

een los veld en ga aan de slag!

Vrij spelen: €90,00 per veld
€25,00 per extra half uur

Toernooi met scheidsrechters – 1 uur: 
€90,00 per veld

€25,00 per scheidsrechter
Beachvolleybal Clinic -1 uur – €115,00

€90,00 per extra veld & instructeur

*Grotere groep? Vraag naar de mogelijkheden!



BREATHWORK & ICE BATH
. De ice bath workshop is een echte challenge. 

Je leert de ademhaling onder controle te 
houden terwijl je jezelf blootstelt aan 

ijskoud water. Verleg je grenzen en voel je 
energiek, gezond en gelukkig na het 

doorstaan van deze uitdaging!

Standaard workshop 
1 uur – 10 tot 40 personen

€35,00 p.p.
Uitgebreide workshop

2 uur – 10 tot 30 personen
€55,00 p.p.

*Grotere groep? Vraag naar de mogelijkheden!



BLOKARTEN
10 tot 40 personen

. 
Met een bloedgang over het strand suizen 

en genieten van de wendbaarheid. 
Adrenaline gegarandeerd! Het strand van 

IJmuiden is 300 meter breed en daarom 
perfect om over heen te scheuren. Het is 

makkelijk te leren. Stap in en rijd weg! Hou 
de wagen op koers, bespeel de wind en maak 

vaart over het strand!

1 uur inclusief instructeur
€..,.. p.p.

*Grotere groep? Vraag naar de mogelijkheden!



BOOGSCHIETEN
10 tot 40 personen

. 

Leer de fijne kneepjes van het boogschieten 
als de echte Katniss Everdeen. Met een scherp 
oog en een vaste hand schiet je de pijl zo in 

de roos! 

1 uur inclusief instructeur
€..,.. p.p.

*Grotere groep? Vraag naar de mogelijkheden!



BEACH YOGA
10 tot 20 personen

. 

Heerlijk zen worden met de wind in je 
haren en de voeten in het zand. Voel je 
verbonden met alle elementen, luister 

naar de zee en zoek de ontspanning op door 
lichaam en geest te verbinden.

1 uur inclusief instructeur
€17,50 p.p.

*Grotere groep? Vraag naar de mogelijkheden!



COMPANY BEACH CLEAN UP
10 tot 40 personen

. 

Help moeder natuur door het strand op te 
schonen! Maak met jouw bedrijfsuitje het 

verschil en be(ach) clean! Laat de wereld een 
stukje schoner achter dan dat je hem 

aantrof. Deze activiteit is goed voor het 
bewustzijn terwijl jullie een heerlijke 

wandeling maken over ons mooie strand!

Wandeling – 1 uur 
€5,50 p.p.

*Grotere groep? Vraag naar de mogelijkheden!



POWERKITEN
5 tot 10 personen

. 

Niet zomaar vliegeren maar powerkiten! 
Zodra de vlieger in de lucht gaat voel je de 

geweldige kracht van de wind. Wil je 
kennismaken met de adrenaline van het 
kitesurfen? Dan is powerkiten de perfecte 

activiteit!

1 uur inclusief instructeur 
€30,00 p.p.

*Grotere groep? Vraag naar de mogelijkheden!



Let’s do something!
Vraag een offerte aan

Mail ons jouw ideeën voor jullie evenement en we maken vrijblijvend 
een offerte op! Deze offerte zorgt voor een voorlopige reservering. Alle 
tijd dus om te bepalen of MAKAI de juiste keuze is voor jullie!

Wat gebeurt er als het weer niet mee zit?
Wij zullen altijd proberen het overeengekomen programma door te 
laten gaan, maar door onvoorziene omstandigheden zoals het weer is 
het mogelijk dat het geplande programma gewijzigd moet worden. 
MAKAI biedt verschillende weeronafhankelijke activiteiten aan. In 
overleg zal er een alternatief programma worden gepland. 



Kom in 
contact 
met ons
MAIL: INFO@MAKAIBEACH.NL
SITE: WWW.MAKAI.SURF
TEL: +31 6 5568 9119

IBAN: NL44RABO0375760288
KVK: 84687134

SAMEN MAKEN WE JULLIE DROOMUITJE OP HET STRAND!


