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Allereerst hartelijk dank voor u interesse om uw evenement bij Karakter en/of Koraal te laten plaats 

vinden. Door onze 2 unieke concepten kunnen wij u een veelzijdigheid van mogelijkheden aanbieden 

qua locaties, setup en eten en drinken.  

Locaties 

 

Strand 

Het strand van Karakter is zeer multifunctioneel. Overdag functioneert het strand als Beach locatie, 
maar ‘s avonds heeft u uw eigen privé locatie. Dineren, buffet opties en aansluitend feest zijn hier zeer 
geschikt. U kunt dineren onder de palmbomen en aan zee. U heeft hier u eigen toiletten en lounges 
beschikbaar.  

• Tot 200 personen 
• Borrel 
• Toast 
• Diner/buffet 

• Verjaardag 
• Bruiloft 
• Business 
• Feest 

     

Pool deck 

Of u nou op zoek bent naar een informele of een formele setting voor uw bedrijf, het zwembad van 
Koraal is een unieke ervaring. De pool is zeer geschikt voor een zakelijke borrel met een klein of groot 
gezelschap, er is genoeg ruimte beschikbaar en u heeft uitzicht over een prachtig verlicht zwembad. Het 
zwembad van Koraal biedt ook diner en buffet mogelijkheden. 
 

• Vanaf 60 Tot 250 personen 
• Borrel 
• Diner/buffet 

• Verjaardag 
• Business 
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Roof top terrace 

Op het terras van Koraal heeft u een prachtig uitzicht en de beste zonsondergang. Het terras is zeer 
geschikt voor formele business borrels of eindejaar evenementen. We kunnen het terras omtoveren tot 
een unieke borrel of dinerlocatie. 

• Tot 50 personen 
• Borrel 
• Diner/buffet 

• Bruiloft 
• Verjaardag 
• Business

   

 

Platform 

 
Het verborgen platform is een uniek plekje op Coral estate. Hier heeft u alle privacy en kijkt u uit over 
ons kleine koraalstrandje en de verschillende kleuren blauwe zee. Het is geschikt voor een klein 
gezelschap waar u een borrel of toast kunt organiseren. 

• Tot 30 personen 
• Borrel 
• Toast 
• Private lunch 

Meeting room 

Tussen Karakter en Koraal bevindt zich een ruime meeting room. Het is een grote koele ruimte die zowel 
geschikt is voor grote als kleine groepen. De ruimte is aan 1 lange zijde voorzien van glas. Dit biedt een 
subtiel licht effect en een prachtig uitzicht over Caribisch zee. Dit maakt de ruimte ook geschikt voor 
informele partijen of bruiloften.  
Wij bieden een unieke plek met een geweldig uitzicht dat uw training, vergadering, feest, borrel extra 
speciaal maakt. Doordat de zaal precies tussen Koraal en Karakter in ligt, biedt dit uitgebreide 
mogelijkheden voor lunches, snacks, diners en borrels. Zowel in de zaal als bij 1 van onze restaurants. 
 
 
 
 
 
 



Uw event bij Koraal & Karakter 
 

 5 

Meetings 

 
Zaal 

• $ 300,- per dagdeel (4 uur) 

• $ 600,- hele dag (8 uur) 

• $ 75,- elk extra uur 

Apparatuur 

In de zaal is er de mogelijkheid tot het huren van verschillende apparatuur. 

• Flipover met markers   $ 25,- 

• HDMI-kabel    $ 15,- 

• Smart TV    $ 200,- 

• Soundsystem en microfoon  $ 150,- 

• Laser pointer    $ 50,- 

• Transformator                   $ 10,- 

 

 
De meeting room biedt de unieke mogelijkheid van een “in-house bar”, verzorgd door Karakter. 
Gedurende uw hele sessie zal personeel van Karakter aanwezig zijn om uw gasten van alle gemakken te 
voorzien. 
 
Tijdens een coffee break zal het personeel u voorzien van drankjes en de door u geselecteerde snack. 
Echter, ook gedurende uw sessie zal ons personeel u discreet verzorgen door het bijvullen van glazen en 
het serveren van een extra kopje koffie.  
 
Indien uw meeting confidentieel is kunnen we ook zorgen voor een selfservice bar waar u met één druk 
op de knop van heerlijke Nespresso koffie kunt genieten. 
 
Onze arrangementen zijn inclusief personeel en onbeperkte consumpties. Er is een “Catering-set-up fee” 
van USD 60,-. Boven de 20 personen vervalt deze set up fee. 
 
Hieronder vindt u enkele drank arrangementen voor tijdens uw meeting. Uiteraard zijn er ook andere 
mogelijkheden, van een biertje in de zaal tot aan de heerlijke cocktails van Koraal. Mocht u speciale 
wensen hebben dan denken wij hier graag over mee.  
  

Drank arrangementen 
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Drank arrangement A           4 uur $ 12,- per persoon                8 uur $ 22,- per persoon  

• Onbeperkt koffie en thee 

• Water (plat en bruisend) 

• Een zoete of hartige snack naar keuze (bij 8 uur, 2 snacks) 
 

Drank arrangement B  4 uur, $ 16,- per persoon             8 uur $ 29,- per persoon 

• Onbeperkt koffie en thee  

• Assortiment frisdrank (sappen en blikjes) 

• Water (plat en bruisend) 

• Een zoete of hartige snack naar keuze (bij 8 uur, 2 snacks) 

Assortiment zoete snacks        Assortiment hartige snacks/fruit 
• Verschillende smaken muffins  

• Danish breads  

• Mini brownies  

• Mini cheesecake  

• Mini appeltaart  

• Mini banketbakkers broodje 

• Pastechi kaas  

• Pastechi Vlees 

• Vers fruit  

• Watermeloen  

• Schaal met appels  

 

In samenwerking met Karakter en Koraal kunnen we diverse lunch opties bieden. U kunt kiezen voor een 

lunch in de zaal of u kunt er juist voor kiezen om even in een andere omgeving te lunchen bij Karakter of 

Koraal. 

 

Broodjeslunch in de zaal.  

Wij kunnen uw lunch in de zaal verzorgen. U kunt kiezen voor een uitgebreide lunch met gazpacho, 
luxebroodjes en vers fruit of u kiest voor de heerlijk ambachtelijke broodjes, gemaakt in onze eigen 
bakkerij. 
 

Lunch A Broodjes lunch              $ 15, - per persoon 
 

Hier kunt u kiezen uit de volgende combinaties. Mocht u een andere combinatie willen dan is dit 
uiteraard ook mogelijk. 
 

• Combinatie van een pistolet ham/ kaas en pistolet Kip kerrie  

• Combinatie van een pistolet tonijn salade en een pistolet BLT (Bacon Lettuce, Tomato) 

• Combinatie van een pistolet humus/ tomaat en een pistolet kaas. 
  

Lunch in de zaal 
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Lunch B    Luxe lunch               $ 28,- per persoon (vanaf 8 personen) 

In de zaal wordt een buffet gecreëerd met de volgende items: 

• Mini sandwich gerookte zalm, roomkaas, rode ui 

• Mini sandwich carpaccio, oude kaas, rucola, mosterd dressing 

• Mini sandwich kerrie-eiersalade, bacon 

• Mini sandwich gerookte kip, sla, tomaat, komkommer, zongedroogde tomaat-aioli 

• Mini sandwich mozzarella, tomaat, pesto 

• Gazpacho van komkommer of tomaat 

• Vers fruit 

Liever even de zaal uit?  Bij Koraal en Karakter staat ons personeel voor u klaar om u een heerlijke lunch 

te serveren.  U kunt kiezen uit een aantal gerechten waar u van kan genieten op het terras van Koraal of 

Karakter. Wij serveren een drankje naar keuze voor u bij de lunch. 

 
Laat ons van tevoren weten wat u kiest dan kunnen wij voor extra snelle service zorgen.  
 
Karakter 

• Ceasar salad 
 Romaine sla, gerookte kip, spekjes, ei, croutons en ansjovis mayonaise. 

• Sandwich pulled pork 
 Pulled pork, augurk pompoen, rode ui en komkommer 

• Club Fish 
 Gerookte zalm, forelsalade, komkommer, tomaat, sla, mierikswortel, geserveerd met 
  friet 
 

Keuzemenu Karakter    $ 20,- per persoon inclusief 1 drankje 

 
Koraal 

• Sandwich carpaccio 
 Rundercarpaccio, rucola, Parmazaanse kaas en truffelmayonaise. 

• Geitenkaas salade 
 Gegratineerde geitenkaas, pompoen geroosterde noten en honing. 

• Beef burger 
 100% beef burger, Gouda kaas, tomaat, bacon, 1000 Island dressing geserveerd met 
  friet 
 

Keuzemenu Koraal    $ 18,- per persoon inclusief 1 drankje 

 

Lunch buiten de zaal 
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Warme lunch Karakter 
 

• Caribische soep 
 Lauwwarme kokos pompoensoep met ui, gamba, chorizo, curry olie en toast. 

• Curacao Character 
 Kip of rund, paprika, ui, huisgemaakte Teriyaki saus, Caribische rijst en plantain. 

• Catch of the day 
 Funchi fries, roerbakgroenten en Krioyosaus. 
 

Warme lunch Karakter   $ 27,- per persoon inclusief 1 drankje 
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After work arrangementen 
 

Na de vergadering, presentatie, brainstormsessie of teambuilding is het tijd voor de nodige ontspanning.  

Dat kan met één van onze speciale “after work” arrangementen. Bijvoorbeeld een borrel op ons 
geheime (private) sunset platform met een geweldig uitzicht over de Caribische zee.  

U kunt kiezen uit de verschillende open bar arrangementen, maar we kunnen bijvoorbeeld ook een 
aantal kleine cocktails uitserveren.  

Voor wie er echt wat bijzonders van wil maken bieden we ook leuke, leerzame en vooral gezellige 
workshops aan. 

 
In de wijn-spijs workshop bij Karakter leer je meer over de Wijnlanden, streken en druiven.  
In een korte workshop zullen wij met u de belangrijkste wijnlanden doornemen. Ook het proeven en 
combineren met gerechten komen aan bod.Uiteraard onder het genot van heerlijke wijnen met 
bijpassende hapjes. 
 

Wijn-spijs workshop bij Karakter    $ 45,-   per persoon 

 
 

 
“Shaken or stirred” Weet u wat het echt betekent? In de cocktailworkshop bij Koraal leer je er alles 
over! Een barman/vrouw van Koraal leert u drie cocktails maken en vertelt u alle ins en outs van het 
maken van een goede cocktail. Uiteraard wordt er veel geproefd en wordt de workshop afgesloten met 
een heerlijke cocktail. 
 

Cocktail workshop bij Koraal     $ 45,-   per persoon 

 
 
 
  

Wijn-spijs workshop 

Cocktail workshop 
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Voor high tea organiseren we een prachtig gedecoreerde tafel met stations (etagères). Een high tea is 
een mix van kleine hartige en zoete hapjes met onbeperkt koffie & thee, thee (zowel koud als warm). 
High tea kan aangeboden worden vanaf 10 personen. 
  
U krijgt etagères geserveerd met: 
  

Hartige hapjes 

• Mini sandwich gerookte zalm, roomkaas, rode ui  

• Mini sandwich gerookte kip, sla, tomaat, komkommer, zongedroogde tomaat- aioli  

• Mini sandwich mozzarella, tomaat, pesto   

• Gazpacho tomaat 

 

Zoete hapjes 

• Verschillende smaken muffins  

• Danish breads 

• Vers fruit  

• Watermeloen punten  

• Mini brownie  

• Mini cheesecake  

• Mini appeltaart  

• Mini banketbakkersbroodje 
  

Dranken 
 
Onbeperkt thee en koffie (zowel koud als warm geserveerd) 
 

High Tea    $39,43   per persoon (vanaf 10 personen) 

 
  
 

  

High tea 
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Een High wine: gezellig borrelen waarbij we mooie plateau’s met hapjes in het midden van de tafel 

serveren. De High wine serveren wij vanaf 6 personen. 

• Carpaccio met oude kaas, rucola, mosterddressing. 

• Tonijn sashimi gemarineerd in gember met wakame. 

• Gazpacho watermeloen met kruidenolie. 

• Bruchetta tomaat met pesto. 

• Couscoussalade met zoetzure groentes. 

• Bread & more. 

• Parmaham, Parmezaan, truffelmayo. 

• Gemarineerde olijven. 

• Een glas prosecco bij binnenkomst. 

• 2 begeleidende wijnen. 

• Onbeperkt water (plat of sparkling) 

 

High wine   $56,57  per persoon (vanaf 6 personen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

High wine 
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Voor een borrel uurtje hebben wij ook de benodigde hapjes voor u en uw gasten: (min. 15 per soorten) 

De verschillende soorten hapjes 

• Toastje met carpaccio, truffelmayonaise en nootjes 

• Toastje met parmaham, parmezaanse kaas en pesto 

• Toastje met parmaham, gekonfijte meloen en zoetzure komkommer 

• Toastje met gerookte hanging tender en limoenaioli 

• Toastje met filet american, rode ui en parmazaankoekje 

• Toastje met beef tataki met wasabi mayonaise en krokante uitjes 

• Toastje met rilette van gerookte kip met spiced mango 

• Toastje met tonijn tartaar en teriyaki dressing  

• Toastje met gerookte zalm, zoetzure groente en kruidenlimoen mayonaise 

• Toastje met tartaar van mahi mahi met mango, rode ui en knoflook-kruidenolie 

• Bruschetta met tomaat en pesto 

• Bruschetta met geitenkaas, walnoot en honing 

• Huisgemaakte Albondigas (gehaktballetjes) met barbecue saus 

• Mini-beef sate met teriyaki saus 

• Mini-kipspiesje met zoet pikante marinade 

• Spiesje pittige gamba en geroosterde paprika 

• Krokante funchi met picalilly 

• Kaasbal 

• Bitterbal 

• Vegetarische mini loempia 
 

Borrel    $2,86   per hapje (minimum 15 per soort) 

 

 

  

Borrel 
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Diner & feest arrangementen 
 

Een heerlijk diner op het strand, in ons restaurant, op het dakterras of rondom het zwembad.  Allen met 

prachtig uitzicht over de zee.  

Voor het diner bieden we zowel plated dinners (3 tot 5 gangen), als buffet & walking dinners. Hieronder 

vindt u onze standaard opties. Deze standaard opties kunnen wij altijd aanpassen naar uw wensen en 

behoeften.  

 

3 gangen menu  

Voor elke gang kiest u 2 opties.  

Voorgerechten (ook als tussengerecht te bestellen)  

• Salade met gerookte kip, bacon, oude kaas, mosterddressing  

• Burrata, tomaat, pesto, parmaham 

• Rundercarpaccio met rucola, parmezaan koekjes en truffelmayonnaise 

• Tonijntartaar a la nicoise  

• Tataki van Dryrub hangingtender, Couscous, paprika aioli, pompoen, radijs en rode ui. 

• Kerrie garnalen, parmaham, watermeloen, vanille mayonnaise 

• Tartaar van koud gerookte locale witvis, rode biet, komkommer, amandel, kruidenolie 

• Pommedoro soep, bruchetta gegratineerd met parmazaan 

• Gevulde Bouillabaise met kaascrostini. 

• Truffelrisotto, diverse soorten en bereidingen van groentes 

Hoofdgerechten 

• Tonijn steak met pasta, doperwten, rode biet, kreeftensaus  

• Catch of the day met funchi, groente, krioyosaus. 

• Ossehaas met parmaham, aardappelmousseline, parmezaan, rucola rode wijn jus. 
(Meerprijs $2.86) 

• Entrecote met zoete aardappel, harricots verts, witte ui en lak van Dijonmosterd. 

• Maiskip met kruidenrisotto en diverse structuren van groente. 

• Varkenshaas spies met champignon, spek, paprika en ui, aardappelgratin 

• Couscous salade met geitenkaas, groene appel, rode biet, kerrie, geroosterde pinda, 
kruidenolie 

• Vegetarische lasagna met zongedroogde tomaten, champignons, paprika, tomaat en 
mozzerella  

  

Plated dinner  
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Desserts 

• Curaçaose pompoenpannekoekjes, kaneel, vanille-ijs 

• Gebrande ananas, witte chocolademousse, gecondenseerde melk en kokosijs 

• Gateau chaud (smeltend chocoladecakeje) met vanille ijs 

• Double chocolate brownie met chunky met mascarpone bailys ijs 

• Raspberry cheesecake met witte chocolademousse en limoenijs 

• Pannacotta van mango, gesuikerde amandelen chocolade ijs 

• Huisgemaakte appeltaart 
 

Plated dinner 3 gangen   $ 41,43   per persoon 

 

Met aanvulling van een 4e gang maakt u er een exclusief diner van voor uw gasten:  

U Kunt hierbij een keuze maken uit de diverse voorgerechten, die wij geportioneerd als tussengerecht 

zullen serveren. 

Plated dinner 4 gangen   $ 51,14   per persoon 

 

Met aanvulling van een 5e gang haalt u het maximale uit uw diner. 

• Spoom: Huisgemaakt ijs geserveerd met prosecco 

Plated dinner 5 gangen   $ 56,57  per persoon 
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Een walking dinner wordt live voor u gemaakt en rondgebracht door onze bedienend personeel terwijl u 
in informele sfeer aan sta tafels & op lounge banken kan genieten van jullie evenement. Onderstaand 
vindt u de gerechten waaruit gekozen kan worden. Het walking dinner kan geserveerd worden vanaf 6 
gangen en vanaf minimaal 20 personen. 

• Gazpacho; keuze uit tomaat, watermeloen of komkommer 

• Pompoenkokos soep 

• Tom kha soep 

• Pommodorosoep met knoflookroom 

• Carpaccio van dradu met tomaten salsa, gefrituurde kappertjes en picalilly 

• Tartaar van dradu met structuren van komkommer, rode biet en kruidenolie 

• Tonijn sashimi, gember, spiced mango, amandel crunch 

• Tonijn tataki met wakame en wasabi mayonaise 

• Taartje van tonijn, met groene boontjes, ei en zwarte olijf 

• Gebakken garnaal met krabsalade en groen appel 

• Zalmsashimi met peer-wasabicompote, zoetzure ui 

• Gerookte zalm met couscous, venkel crudite, basilicumcreme 

• Carpaccio, parmazaanse kaas, truffelmayonaise, rucola 

• Parmaham, watermeloen, zoetzure rode ui, vanillemayo, kruidenolie 

• Rilette van gerookte kip met spiced mango, avocadocreme en zoetzure groenten 

• Dungesneden gegaarde kalfsmuis met tonijn creme, tomaat-chili dressing en krokante uitjes 

• Gerookte hanging tender met parelcouscous, zoetzure pompoen en frambozen gel 

• Gemarineerde jodenhaas met rucola, geroosterde pinda en jack daniels vinaigrette 

• Couscous salade met zoetzure groente en geitenkaascreme 

• Dry-rubbed hanging tender, aardappel, gerookte paprika aioli 

• Funchi met chimichurry en augurkendressing 

• Gekarameliseerde picanha, aardappel, picalilly, krokante ui 

• Kerrie risotto met groene appel en yuca chips  

• Truffel risotto met structuren van diverse groente en geroosterde pinda’s 

• Tomaten risotto met parmazaankoekjes 

Walking dinner (vanaf 6 gangen)   $ 7.14  per gang 

 

   

  

Walking dinner  
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Bij Shared dining serveren wij de gerechten van uw keuze op grote plateaus in het midden van de tafel. 

De grote van de gerechten hangt af van de hoeveelheid gerechtjes die u kiest.  (Max. 5 per gang) 

 

Voorgerechten 

 
Salades: (Voor alle salades gebruiken wij romaine sla als basis) 

• Gerookte kip, parmezaanse kaas, croutons, komkommer, tomaat, ei, ansjovismayonaise, bacon 

• Tonijn, haricot verts, olijven, rode ui, tomaat 

• Geitenkaas, rode biet, walnoten, aceto balsamico 

• Tomaat, mozzarella, pesto, parmaham 

• Hangersteak in teriyaki, komkommer chiki in zoet zuur, krokante uitjes 

• Tonijn, watermeloen, amandelcrunch, komkommer, kruidenolie 
 

Plates 

• Carpaccio XXL; met parmezaanse kaas, truffelmayonaise/pesto, pitten melange, rucola 

• Vitello tonato; kalfmuis met tonijncreme, kappertjes, zongedroogde tomaat, rode ui 

• Carprese: tomaat en mozzarella met parmaham, antiboise, pesto en rucola 

• Tonijn tataki: Tonijn tataki met komkommerparels, mango, wakame, amandel en zoete gember 

• Sushi: Norwegian roll, Steak roll, Neptune roll, Veggie roll 
 

Hoofdgerechten (Bij alle hoofdgerechten wordt Provençaalse groenten geserveerd) 

• Geglaceerde Entrecote  

• Gecarameliseerde Picanha  

• Gemarineerde Ribeye  

• Chicken roulleaux 

• Tonijnsteak 

• Mahi Mahi 

• Ossenhaas       Meerprijs $2.86 

• Hangersteak        Meerprijs $2.86  

• Red Snapper        Meerprijs $2.86 
 

Side orders 

• Zoete aardappel crème 

• Gekruide aardappel mousseline 

• Risotto parmigiano 

• Funchi met tomaat, ui en parmezaanse kaas 

• Yuca 

• Friet 

• Patata Bravas 
 

Shared Dining 
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Nagerechten 

• Appeltaart met slagroom 

• Frambozen cheesecake met witte chocolade 

• Fruitsalade (marinade VOC) 

• Double Chocolate brownie met melkfudge 

• Omelet Siberienne        Meerprijs  $8.43 
 
 

Shared dining      $ 48  per persoon (vanaf 60 personen) 
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Voor degene die een wat informele setting wensen, bieden wij ook een BBQ-menu aan. Hierbij plaatsen 

wij een BBQ op het strand waar een van onze koks de gerechten voor u gaat bereiden. De bijgerechten 

worden geserveerd in buffet vorm.  Dit menu is beschikbaar vanaf 25 personen. 

Van de grill 

• Verse tonijn steak    

• Varkenshaas spies met spek, paprika ui en ananas  

• Cajun stijl kip spies met mango   

Aanvullende gerechten van de BBQ 

• Spareribs       Meerprijs $ 5,71 p.p. 

• Braadstuk van gekarameliseerde Picanha (biefstuk)   Meerprijs $ 6,40 p.p. 

• Hangersteak      Meerprijs $ 7,14 p.p. 
 

Bijgerechten (kies 3 uit onderstaande gerechten)  

• Patatas bravas met aioli  

• Ceasar salade met tomaat, croutons, ei, anjovis en parmezaanse kaas  

• Luxe pastasalade met tomaat, mozzarella en huisgemaakte pesto  

• Caribische rijst  

• Gemengde groentes  

• Mix van tafelbroodjes met boter en tapenade  

• Gepofte aardappel met sour cream, lente-ui en spekjes   

Dessert 

• Petit grand dessert per tafel geserveerd: assortiment van verschillende desserts op een 

schaal per tafel.   

BBQ-menu    $ 34  per persoon (minimaal 25 personen) 

     

BBQ Menu 
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Om het u zo makkelijk mogelijk te maken, werken wij met een open bar. Alle gasten kunnen dan 

onbeperkt drinken voor een vast bedrag per uur.  

 

De verschillende opties voor de open bar: 

Beer, Soda & Wijn  + Huismerken sterk    +Premium sterk  

1e uur      $ 11,43    $ 13,71      $ 16,26  

2e uur     $ 9,14     $ 11,43      $ 13,71  

3e uur     $ 6,86     $ 9,14      $ 11,43  

Elk volgende uur  $ 5,71     $ 8,-      $ 10.29  

 

Naast de open bar serveren wij ook verschillende mousserende wijnen of cocktails als welkomstdrankje 

of als toast na de ceremonie. Voor de welkomstcocktail of cocktail bij de toast kunt u zelf aangeven wat 

u lekker vindt en dan kunnen wij op basis hier van een cocktail voor u samenstellen. 

Alle bovenstaande prijzen zijn inclusief 9% omzetbelasting en exclusief 15% service charge.  

De arrangementen zijn standaard arrangementen, als u specifieke wensen heeft over de invulling van 

uw speciale dag of avond dan werken wij graag met u samen om de perfecte invulling aan uw dag te 

geven. 

 

U kunt altijd contact met ons opnemen voor een vrijblijvende offerte. 

Voor meer informatie: 

Marieke van Steveninck 

M: +5999 677 6064 

E: events@karaktercuracao.com 

     
 

Drank arrangement 
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