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B
eachclub Barbarossa op het Zwarte Pad is populair 
bij een verrassend publiek. Er komen hier echte 
strandliefhebbers, gezinnen met kinderen maar ook 
zakenmensen en hippe types die hier genieten van 

het strand, de luxe ambiance, de gerechten en natuurlijk de mu-
ziek van de DJ. Barbarossa wordt ook wel het Zuid-Frankrijk 
van Scheveningen genoemd. 

Mediterraans met een Oosterse twist 
Opvallend is dat veel gasten uit Den Haag maar ook ver daar-
buiten deze heerlijke plek ontdekt hebben, daarom is reserveren 
voor diner vaak een must. De verfijnde smaken met dagverse 

Op één van de mooiste plekjes  
van Scheveningen lanceren we dit 
zomerseizoen onze nieuwe editie  
van LEVEN! magazine. Beachclub 
Barbarossa staat bekend om de 
heerlijke ambiance waar mensen 
kunnen genieten van het luxe 
strandleven. Mede-eigenaren Tjerk van Kampen en Bart Deelman

producten en de culinaire hoogstandjes zijn van chef-kok Ray-
mond Meere en zijn keukenbrigade. De keuze op de nieuwe 
kaart is veelzijdig en de toppers zijn de Tuna Tataki en de Ce-
viche. De uitstekende wijnen en bubbels maken het compleet. 
De tafels van het restaurant worden zowel binnen als op het ro-
yale terras buiten mooi ingedekt. De kleurrijke veldboeketten 
worden zorgvuldig samengesteld door gastvrouw Anne en sie-
ren de tafels met een achtergrond van strand en zee. “Als gast-
vrouw van Barbarossa ontvang ik onze gasten en zorg ik samen 
met het team dat iedereen verwend wordt op een stranddag. 
Dit geldt natuurlijk ook voor elk bezoek, vergadering, feest, bor-
rel, diner en BBQ, alles is mogelijk.” 

Private Events
De mediterrane sfeer in combinatie met de uitstekende keuken 
is de perfecte locatie voor een succesvol zakelijk evenement, 
vergadering of een volledig verzorgd personeelsuitje in combi-
natie met een fantastisch ontbijt, lunch, borrel of diner. “We zijn 
zelfs een officiële trouwlocatie, dus trouwen met de voetjes in 
het zand kan ook bij Barbarossa. Van babyshowers, verjaarda-
gen en andere feestjes maken wij samen met ons team een on-
vergetelijke dag. Wij komen ook steeds met nieuwe ideeën. 
Vorig jaar zijn we begonnen met de Breakfast Club. Met een gi-
gantisch ontbijtbuffet begin je de zondag hier wel heel erg 
smaakvol. Speciaal voor de kinderen is er op deze dag ook de 
Kidsclub zodat de kleintjes zich hier ook zich uitstekend kun-
nen vermaken. 

Geweldige gastvrijheid
Laat je het hele zomerseizoen verrassen door de sfeer en door 
de geweldige gastvrijheid van deze beachclub. Barbarossa 
maakt elke stranddag ongeacht het weer een ultieme beleving. 
Dit is exact waarom eigenaren Barend van Beek, Hubert Crijns, 
Tjerk van Kampen, Bart Deelman en zijn partner Anne de Rijk 
deze succesformule elk jaar weer doorzetten op het mooiste 
stukje strand van Scheveningen.

Barbarossa 
I rather be at Barbarossa 
Zwarte pad 61 Scheveningen
T 070 322 03 89
www.barbarossabeach.nl 
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