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CATCH BY SIMONIS

Hartelijk dank voor uw interesse in Catch by Simonis.

Aan de Tweede Haven van Scheveningen bevindt zich Catch by Simonis. Het restaurant biedt een 

spectaculair uitzicht over de jachthaven. De ligging is hiermee uniek. Het Scheveningse strand ligt op 

loopafstand en ook het centrum van Den Haag is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Het restaurant 

heeft een frisse en moderne uitstraling en is de perfecte plek voor een diner voor twee of een diner met een 

groter gezelschap. Ook voor een lunch bent u hier aan het juiste adres. Catch is verdeeld over vier etages en 

beschikt over een inpandige lift. Dit maakt het zeer toegankelijk voor mindervalide gasten. 

Voor grotere groepen biedt het restaurant uiteenlopende mogelijkheden. Vergadering, borrel, diner of 

verjaardagsfeest? Het is allemaal mogelijk. Goed om te weten is dat u bij Catch voor de deur (betaald) kunt 

parkeren. In de directe omgeving bevinden zich ook een aantal parkeergarages. 

Wij kijken ernaar uit om u en uw gezelschap bij ons in het restaurant te mogen verwelkomen. 

Het team van Catch by Simonis.
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ETEN & DRINKEN 

Catch is een visrestaurant waarbij de liefde voor vis en het bereiden van gerechten van topkwaliteit de 

belangrijkste graadmeters zijn voor het succes van het restaurant. De keukenbrigade presenteert zowel 

traditionele dagverse visgerechten als oesters, fruits de mer en visgerechten met een Aziatische twist. 

Ook de vleesliefhebber haalt hier zijn hart op. Het menu wisselt met de seizoenen mee en dagelijks bieden 

wij een ‘catch of the day’.  
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PENTHOUSE

Het Penthouse bevindt zich op de tweede etage van het restaurant. Deze ruimte is bij uitstek geschikt 

voor private dining, maar ook voor vergaderingen en zakelijke bijeenkomsten kunt u hier terecht. Met het 

aansluitende dakterras - met adembenemend uitzicht - is dit dan ook een unieke locatie voor uw (zakelijke) 

evenement. Het Penthouse beschikt over een beamer en projectiescherm, separate toiletvoorzieningen, 

een lift en een eigen garderobe. Als private dining room biedt het plek aan maximaal 55 personen en 

staand zelfs 70 personen.
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3-, 4-, 5-GANGEN STANDAARD MENU

AMUSE

Gambaspies

VOORGERECHT

Stellendamse Garnalen of Wagyu Carpaccio

TUSSENGERECHT

Bouillabaisse of Truffel Paddenstoelensoep

HOOFDGERECHT

Zalm of Black Truffle Teriyaki Chicken

DESSERT

Apple Pie of New York Cheesecake

3-gangen vanaf € 44,00 per persoon

GROEPSMOGELIJKHEDEN

3-, 4-, 5-GANGEN LUxE MENU

AMUSE

Combi van Sushi

VOORGERECHT

Tuna Starter of Beef Tataki

TUSSENGERECHT

Bisque d’homard of 
Truffel Paddenstoelensoep

HOOFDGERECHT

Griet of Bavette Steak

DESSERT

Oreo Marquise of New York Cheesecake

3-gangen vanaf € 49,00 per persoon

3-, 4-, 5-GANGEN SPECIAL MENU

AMUSE

Gillardeau Oesters

VOORGERECHT

Sushi Combination of Beef Tataki

TUSSENGERECHT

Bisque d’homard of 
Truffel Paddenstoelensoep

HOOFDGERECHT

Kreeft of Tournedos

DESSERT

Kaasplankje of New York Cheesecake

3-gangen vanaf € 54,00 per persoon
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KLEINE KAART 
(tot 20 personen)

VOORGERECHT

• Zalm Taco
• Japanese Catch
• Gamba’s in knoflookolie 
• Catch Combination
• Wagyu Carpaccio
• Speciale Gillardeau oesters

HOOFDGERECHT

• Catch of the Day 
• Schol
• Griet
• Fruits de Mer 
• Kreeft
• Tournedos 
• Rib Eye

DESSERT

• Apple Pie
• New York Cheesecake 
• Macarons
• Catch Special Coffee

A la carte prijzen

VLEES- EN VISBUFFET

• Bouillabaisse 
•  Gamba’s in knoflookolie 
•  Zalmfilet met   
 seizoensgroenten 
•  Oosterse kipschotel 
•  Ossenhaas met   
 bospaddenstoelen 
•  Zalmsalade met o.a. zalm,  
 paling en Hollandse  
 garnalen 
•  Salade couscous 
•  Meloen met rauwe ham 
 en rucola 
•  Diverse broodsoorten 
 met tapenades 

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

Vanaf € 39,00 per persoon

WALKING DINNER

U kunt een keuze maken uit de 
volgende gerechten:

•   Oesters, op ijs geserveerd 
• Bisque Presso 
•  Truffel Paddenstoelensoep 
•  Tonijntartaar met wasabi  
 mayonaise en wakame 
•  Combinatie van Sushi 
•  Schelp gevuld met zalm,  
 paling en Hollandse  
 garnalen 
•  King Crab salade 
•  Mini Catchburger 
•  Grietfilet met gegrilde  
  groenten, bouillabaisse saus 

en pommes carrees 
•  Noodles met gamba’s 
•  Mini ‘Surf & Turf’ 
•  Kaasplankje 
•  Mini Cheesecake 
•  Macarons dessert 

4-gangen vanaf € 32,00 per 
persoon

VERGADERARRANGEMENT

Onbeperkt koffie, thee en water € 9,95 p.p.

OCHTENDPAUZE

Fruit € 1,50 p.p.

LUNCH

Standaard buffet € 14,95 p.p.
• Diverse belegde broodjes
• Soepje van de dag
• Frisse salade
• Yoghurt met vers fruit 
• Melk
Luxe buffet € 19,95 p.p. 
• Diverse belegde broodjes 
• Soepje van de dag
• Frisse salade
• Pastasalade
• Yoghurt met vers fruit 
• Melk
• Jus d’orange 

MIDDAGPAUZE

Energy bar € 3,25 p.p.
Chocolate Chip Cookie € 3,25 p.p.

BORREL

Binnenlands gedistilleerd drankarrangement 
met bittergarnituur € 12,95 p.p.p.u.
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ENCORE BY SIMONIS

Op de andere kop van de Dr. Lelykade vindt u het nieuwste restaurant van de familie Simonis, Encore 

by Simonis. De menukaart van het restaurant is internationaal georiënteerd met een knipoog naar de 

Aziatische keuken, en dan met name de Japanse. Denk hierbij aan verse sushi, sashimi en tempura 

gerechten. Uiteraard worden er ook andere verse visgerechten met een Aziatische twist en vlees-

gerechten van de houtskooloven geserveerd. 

Encore is met haar private dining ruimte en aaneensluitend de evenementenruimte, Encore Events, 

zeer geschikt voor de meest uiteenlopende evenementen. Van een vergadering, presentatie, seminar  

en (zakelijke) borrel of diner tot een verjaardagsfeest of bruiloft. Alles is mogelijk. 

Wilt u meer informatie ontvangen? Vraag dan naar de brochure bij een van onze medewerkers.

Encore by Simonis • Dr. Lelykade 5 • 2583 CL Scheveningen

070 306 00 70 • info@encorebysimonis.nl • www.encorebysimonis.nl

Catch by Simonis • Dr. Lelykade 43 • 2583 CL Scheveningen

070 338 76 09 • info@catchbysimonis.nl • www.catchbysimonis.nl
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