
Juliana’s
voor Bedrijven

Bedrij fsuitjes

&





Juliana’s
voor Bedrijven

Juliana's, volop in bedrijf

Juliana’s is gelegen in de kustplaats Julianadorp aan Zee, in de 
Kop van Noord-Holland. Met het adembenemende uitzicht op 
het water van de driving range on water, is Juliana’s dé unieke 
locatie voor uw bedrijfsuitjes. 

Trots zijn wij om u kennis te kunnen laten maken met de 
bedrijfsuitjes van het ervaren evenementenbureau Helder 
Events uit Den Helder, op onze locatie. Combineer een spraakmakend 
spelprogramma met een heerlijk diner of all- in arrangement 
voor de feestavond.

Ons enthousiaste team staat voor u klaar en denkt graag met 
u mee. WIj maken uw samenzijn compleet. Zo maken we, met 
oog voor detail, een dag waar op de werkvloer nog lang over 
nagepraat gaat worden. 



Bedrijfsuitjes

In samenwerking met het ervaren evenementenbureau Helder Events uit Den Helder bieden 
wij u een breed aanbod van spraakmakende en verrassende spelprogramma's op onze locatie.  

Hoe werkt het? Kies één van de leuke spelprogramma's van Helder Events uit en combineer 
het met een diner of een all-in feestavond arrangement bij Juliana's. Er is altijd ruimte voor 
uw eigen inbreng of ideeën. Wij gaan graag met u om tafel om een offerte op maat te maken. 

Helder Events
Helder Events organiseert al meer dan tien jaar diverse originele en betaalbare bedrijfsuitjes 
in Noord-Holland, voor iedere doelgroep en voor ieder budget. Een groot aantal van de 
activiteiten is door het team van Helder Events zelf ontwikkeld.

"Het is onze missie om voor iedere individu binnen een groep een onvergetelijke dag te 
creëren. Wij hechten veel waarde aan een persoonlijk contact met onze opdrachtgevers en 
onderscheiden ons door het oog voor detail en onze flexibiliteit."

De spelprogramma's zijn te boeken vanaf minimaal 20 personen. 
De prijs is inclusief professionele quizmaster, muziek en setting en exclusief BTW.

Tarieven spelprogramma's
20 - 30 personen   €650,00 
30 - 50 personen   €850,00
50 - 75 personen   €1.150,00 
75 - 100 personen   €1.350,00
100 > personen  €1.500,00



Spelprogramma's

Tjoen van Toen

“Vroeger, vroeger was alles 
beter!” Een veelgehoorde 
uitspraak tegenwoordig. 
Terug naar toen, naar wat 
geweest is, maar nu ook ge-
woon weer kan zijn! Beleef 
de tijden van vroeger met 
de muziek van toen! Met dit 
supergezellige en actieve 
muzikale programma nemen 
we je graag weer terug naar 
vroeger. 

Met de ‘Tjoen van Toen’ 
komen alle hits van vroeger 
tijdens diverse speelrondes 
weer voorbij. Neem het tegen 
elkaar op onder het genot 
van een hapje en drankje en 
zing, vecht, huil, lach, werk 
en bewonder je team op weg 
naar de eerste plaats! Singles 
werpen, reclamehits raden, 
meezingen met de gekste 
hits en ken je alle dansjes 
nog? Het komt allemaal aan 
bod! Even de hersens kraken 
maar vooral gezelligheid met 
de hele groep! Het winnende 
team ontvangt een mooie 
prijs! 

Ik hou van Holland

Wie houdt er nou niet van 
Holland? Laat tijdens het 
spelprogramma Ik hou van 
Holland zien dat je echt van 
Holland houdt en neem het 
met je team op tegen een 
ander team in dit welbekende 
spel van tv! Een echt feestje 
waarbij regelmatig de voeten 
van de vloer gaan!

Wie weet er de meeste feiten 
over ons koude kikkerlandje, 
wie kan het beste bekende 
Nederlanders imiteren en 
wie is de koning(in) van het 
spellen? Wie speelt de finale 
en mag draaien aan het grote 
‘Rad van Avontuur’? 

Back to the 
future party

Daav en Gossee presenteren 
Back to the future! Dé 80-90s 
quiz. Met spetterende vragen 
over films, raad diverse tunes 
en ga los bij de ronde zonder 
grenzen. We pumpen letterlijk 
de Jam! Kortom 1,5 uur way 
back to the future!

Denk hierbij aan spellen als: 
Niet aan iedereen vertellen; 
Ice ice baby (welk team 
eet het snelst een raketje? 
Hoofdpijn gegarandeerd!); 
Grenzeloze ronde (raad alle 
tunes van 2unlimited); Pump 
up the Jam (pomp zo snel 
mogelijk een superballon 
op met een fietspomp); Hips 
shaking (welk team kan het 
langst hoela hoepen) en nog 
meer van dit soort hilarische 
spellen.

All you need 
is Christmas

“Een geweldige spelshow 
waar team rood het tegen 
team groen opneemt in dé 
kerstshow van het jaar. Twee 
teams testen hun kennis 
over Kerst en alle gebruiken 
hieromheen. Denk ook aan 
hilarische en uitdagende 
opdrachten als blind kerstca-
deautjes raden, kerstcadeaus 
inpakken, kerstliedjeskaraoke 
en meer!"

Wir lieben Tirol

Een hilarisch spelshow waar 
team wit het tegen team 
blauw opneemt in dé après-
ski show van het jaar. De 
spelshow wordt begeleid 
door onze presentator Rudi 
en DJ Goséé. Twee teams 
testen hun kennis over skiën, 
après-skiën en Tirol. Denk 
hierbij aan uitdagende 
opdrachten als decibel 
jodelen, Alpenhoorn blazen, 
spijkerslaan en meer!



Maak uw uitje compleet

www.kimfotografeert.nl

Groots opgezet of in intieme sfeer: uw samenzijn verdient alle aandacht. Het team van 
Juliana's staat voor u klaar om van uw samenzijn een overgetelijk succes te maken. Genieten 
van lekker eten en drinken, dat kan nergens zo goed als bij Juliana's. De Chef en zijn brigade 
verwennen u graag met eerlijke producten. 

Dinermogelijkheden
Hiernaast zijn de dinermogelijkheden van Juliana's weergegeven. De drie en vier-gangen 
keuzemenu's zijn geschikt voor zowel kleine als grote gezelschappen. De buffetten zijn 
mogelijk vanaf 25 personen. Denkt u zelf aan een andere invulling van de avond? Wij maken 
graag een offerte op maat voor uw samenzijn.

Feestavond
Om uw spelprogramma compleet te maken bieden wij een all-in feestavond arrangement; 
lekker, makkelijk en voordelig! Het all-in arrangement omvat de afkoop van twee uur drank 
(frisdrank, huiswijn, Heineken tapbier), hapjes op tafel zoals borrelnootjes en tortillachips met 
guacamole en het uitserveren van diverse warme en koude hapjes gedurende de feestavond. 



Food & Beverages

All-in feestavond arrangement

2 uur afkoop drank (frisdrank, huiswijn en Heineken tapbier)
Hapjes op tafel

uitserveren van diverse warme en koude hapjes

€19,50 per persoon

Buffet Juliana's

Breekbrood met kruidenboter en tapenade
Plateau van vlees: pastrami, carpaccio en serranoham
Plateau van vis: gerookte zalm en gerookte makreel

Spies van scampi's
Ossenhaas in rode wijn tijmjus

Huisgemarineerde kipsaté

€24,50 per persoon

Buffet Juliana's XL

Breekbrood met kruidenboter en tapenade
Plateau van meloensoorten

Plateau van vlees: pastrami, carpaccio en serranoham
Plateau van kaas: brie, blauwe kaas en Oude Reypenaer

Plateau van vis: gerookte zalm en gerookte makreel
Spies van scampi's

Ossenhaas in rode wijn tijmjus
Huisgemarineerde kipsaté

Gebakken zalm in mosterdsaus

€29,50 per persoon

Dessertbuffet

Verschillende soorten ijs
Tiramisu

Cheesecake
Brownie
Slagroom

€7,95 per persoon

Barbecuebuffet

Brood met verschillende dips
Caeser salad

Runderhamburger
Kipsaté

Gambaspies
garnituren: ijsbergsla, tomaat, augurk, cheddar, ui

Atjar
Diverse sauzen

€17,50 per persoon

Keuzemenu

U kunt kiezen uit onze drie- of viergangen menu's, 
deze worden samengesteld op basis van seizoensgebonden 

producten. 

Drie-gangen, vanaf €19,50 per persoon
Vier-gangen, vanaf €23,50 per persoon

Andere invulling voor het diner voor ogen?
 

Laat het ons gerust weten
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