Iets te Vieren ?
In Brasserie OCK op ’ t plein verzorgen wij graag uw feest of partij.
Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijkheden. Uiteraard
kunnen deze worden aangepast naar uw persoonlijke wensen.

Lunchen
High Tea, High Wine & High Beer
Borrels & Recepties
Feestarrangementen
Buffetten
Aanvullende informatie

Koffie met taart (gedurende 1 uur) .............................................. € 6,95 pp
2 x ronde koffie of thee met taart naar keuze
Lunch Basis ..................................................................................... € 9,95 pp
Drankje naar keuze en 2 belegde broodjes (vis,vlees,kaas of vega)
Lunch de Luxe ................................................................................ € 19,95 pp
3 drankjes naar keuze, soep vd dag, 2 broodjes, kroketje en een zoete
lekkernij
Extra’s bij te boeken
Glaasje verse jus d’orange ........................................................... € 3,90 pp
Glaasje prosecco .......................................................................... € 4,50 pp
Glaasje alcoholvrije prosecco ..................................................... € 4,50 pp
Havermout koek ............................................................................ € 1,50 pp
Mixed groene salade schaal om te delen (4p) ......................... €15,00
1 glaasje soep ................................................................................ € 3,00 pp
1 broodje kroket............................................................................. € 3,75 pp
Handfruit ......................................................................................... € 1,25 pp
Saucijzenbroodje ........................................................................... € 2,75 pp
Croissant met jam .......................................................................... € 2,50 pp

High Tea, High Wine & High Beer
Vanaf 2 personen kunt u reserveren voor onze
High Tea, High Wine of High Beer vanaf 14:00 uur
High Tea (gedurende 2 uur) ......................................................... € 19,50 pp
Onbeperkt thee
4 zoete & 4 hartige gerechten op een etagère verdeeld over 2 rondes.
High Tea inclusief glaasje prosecco ............................................ € 23,50 pp
High Wine (gedurende 2 uur) ....................................................... € 19,50 pp
3 glazen speciaal wijn (keuze uit wit, rosé en rood)
3 rondes met hartige hapjes , breekbrood en notenmix
High Beer (gedurende 2 uur) ........................................................ € 21,00 pp
3 soorten speciaal bier
3 rondes met hartige hapjes, breekbrood en notenmix
Borrel-tijd (gedurende 1 uur)…………………………………………€ 18,50 pp
Onbeperkt koude & warme drankjes (binnenlands gedistilleerd)
Notenmix & 4 rondes bittergarnituur
Borrel ‘de Luxe’ (gedurende 2 uur)……………………………… …€ 24,95 pp
Onbeperkt koude & warme drankjes (binnenlands gedistilleerd)
Notenmix, olijven, breekbrood & 5 rondes bittergarnituur en puntzakje frites
Afkoop Drankjes bij een eet-arrangement……………………€ 12,50 pp p uur
2 uur = € 23, 3 uur = € 35, 4 uur = € 38
Onbeperkt koude & warme drankjes (binnenlands gedistilleerd)

Buffetten
Vanaf 15 personen kunt u een keuze maken uit onderstaande buffetten. Als
jullie favoriete gerecht/ buffet er niet tussen staat, meld het dan aan ons, wij staan
open voor alle suggesties.

Geserveerd aan tafel:
3-gangen keuze diner (huidige menukaart) .............................. € 25,50 pp
Extra gang ...................................................................................... € 5,50 pp
Walking Dinner ............................................................................... € 25,50 pp
Diverse kleine hapjes (Fingerfood) verdeeld over meerdere rondes *:
4 rondes …………………………………………………………………….€ 17,50
5 rondes……………………………………………………………………..€ 21,50
6 rondes …………………………………………………………………….€ 25,00
*Zie laatste blad het assortiment voor de walking dinner hapjes
Kerstviering (gedurende 4 uur)……………… ………………………€ 49,50
Onbeperkt drankjes, ontvangst met glühwein door koningin Winter (of
kerstman) sfeervolle kerstdecoratie en kerstmuziek , 3 ronde borrelhapjes bij
terrashaarden,
Buffet (of uitgeserveerd) menu in overleg, afsluiting Grand Dessert Noël
Indisch buffet.................................................................................. € 25,50 pp
Sajoer Lodeh l Saté Ajam l Rendang l Sambal goreng udang l Sambal Goreng
boontjes l Sambal goreng tempeh l Atjar ketimoen l Nasi Puti l Nasi Goreng l
Kroepoek l Emping l Seroendeng l Sambal Badjak l Spekkoek

BBQ buffet Basis ............................................................................. € 19,50 pp

Gemarineerde Kipsaté l Braadworstjes l Biologische Runderhamburgers l Vega
hamburgers |Watermeloen l Frietjes l Pindasaus l Mayonaise l Ketchup l Mosterd l
Brood met kruidenboter l Gemengde groene salade

BBQ buffet Deluxe .......................................................................... € 27,50 pp

Gemarineerde Kipsaté l Bavette l Biologische Runderhamburgers l Garnalen- of
zalmpakketjes l Watermeloen l Frietjes l gepofte aardappel met bieslook crème
fraîche l Pindasaus l Mayonaise l Ketchup l Mosterd l Brood met kruidenboter l
Gemengde groene salade l Gegrilde groente salade

Italiaans buffet Basis ...................................................................... € 19,50 pp
Pasta bolognese l Pasta Pesto V l Pasta Aglio garnalen l Gemengde groene salade

Italiaans buffet Deluxe .................................................................. € 27,50 pp
Pasta bolognese l Pasta Pesto V l Pasta Aglio garnalen l Saltimbocca l Zalm l
Gemengde groene salade l Gegrilde groente salade

Stamppotten buffet (nov-mrt)....................................................... € 19,50 pp
3x verschillende stampotten naar keuze l Spekjes l Rookworst l Stoofvlees l Jus

Dessert ............................................................................................. va € 5,50 pp
Keuze uit diverse desserts van de huidige menukaart of in overleg uw voorkeur

OPTIES OVERIG:
Kurkgeld per fles 0,75 cl................................................................. € 10,00
Vorkjes geld (bij eigen meegebrachte taart) ............................ € 1,50 pp
Borden geld (bij eigen eten) ........................................................ € 10,00 pp
Linnen` ............................................................................................ € 1,50 pp

Foodtruck
Wij hebben ook een toffe knalrode foodtruck , Renault Estafette uit 1980,
de Big Red OCK.
De foodtruck is in te zetten op allerlei locaties (in sommige gevallen zelfs binnen).
Het is neutraal ingericht dwz dat het gebruikt kan worden voor catering (eten en
drinken) maar bijvoorbeeld ook als informatiestand. Het is ook mogelijk voor eigen
gebruik.
Vraag naar de mogelijkheden.

*Assortiment Walking Dinner/Fingerfood

Wraps met serrano ham, pesto & rucola
Toastjes met gegratineerd geitenkaas, walnoten & honing
Vijgenbrood met blauwekaas & rode port
Amuselepel met rivierkreeft, wasabimayonaise
Courgetterolletje met krabsalade
Amuseglaasjes :
Gazpacho van tomaat en basilicum
Komkommer smoothie met kokosmelk en zalmforeleitjes
Soepjes:
Courgettesoep met zalmsnippers
Ton Kha Kai
Kleine Gerechten :
Mini Vega Lasagne
Black Tiger garnaal met tomatensalsa
Gegrilde Tonijn met sesamzaadjes & wasabi-mayonaise
St Jacobsschelp op een bedje van prei
Eendeborstfilet met appel balsamicosaus en mini gratin dauphinois
Biefstukje met sesam & broccolipurree
Desserts:
Mini-cheesecake in een glaasje
Petit-fours
Brownie met vanille-ijs en slagroom

Aanvullende informatie
VEGETARISCH & ALLERGIE
Gasten met voedselallergieën en/of dieetwensen, indien mogelijk van tevoren
aangeven.
Onze medewerkers kunnen u informeren over allergenen.
KINDEREN
Kinderen van 0-3 jaar zijn gratis
Kinderen van 4 t/m 11 jaar krijgen 50% korting
FACTURATIE
De bovengenoemde prijzen zijn incl BTW.
Bij opdrachtbevestiging aanbetaling van 10 %.
Factuur en rest betaling achteraf, betalingstermijn 14 dagen.
OFFERTE
De offerte is 14 dagen geldig.
Aanpassing van de offerte is in overleg mogelijk.
LOCATIE AFHUREN
U kunt Brasserie OCK op ’ t plein exclusief afhuren.
Vraag naar de mogelijkheden
DEFINITIEVE AANTAL PERSONEN
Het definitieve aantal vernemen we graag een week van tevoren.
Aan de hand van het definitieve aantal deelnemers wordt de factuur opgemaakt
en kan het aantal niet meer verminderd worden. (In overleg wel vermeerderd).
OFFERTE OP MAAT
Uiteraard is het mogelijk om een offerte op maat te maken of het aanbod naar uw
wensen aan te passen, dit is inclusief:
1e gesprek: kennismaken, nav opgemaakte vrijblijvende offerte
2e gesprek: definitief invullen menu etc en kennismaken (met ceremoniemeesters)
dan volgt draaiboek, indien van toepassing
3e gesprek: puntjes op de i en details draaiboek, indien van toepassing, doornemen
4e gesprek (laatste): indien gewenst
ANNULERINGSVOORWAARDEN

De annuleringsvoorwaarden kunt u op aanvraag opgestuurd krijgen.

