In de Kasserie verzorgen we graag voor u een
evenement/feest of partij.
Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijkheden. Uiteraard
kunnen deze worden aangepast naar uw persoonlijke wensen.
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BORRELS & RECEPTIES
FEESTARRANGEMENTEN
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AANVULLENDE INFORMATIE

ONTBIJTEN
De dag ontspannen beginnen met een OCK-ontbijtje?
Dit kan vanaf 15 personen tussen 10:00 en 12:00 uur.
Bij groepen groter dan 25 personen zullen we gebruik maken van een
buffettafel.
Stap 1. selecteer arrangement(en):
OCK-ontbijtje ..................................................................................... € 13,50 p.p.
•
•
•
•
•
•
•
•

1x espresso koffie naar keuze of thee
Glas verse jus d‘orange
Croissant
Wit & bruin broodje (2st. p.p.)
Scrambled eggs
Gerookte zalm
Keuze uit zoet & hartig beleg
Yoghurt met vers fruit

Het ontbijt uitbreiden?
Glaasje WOW prosecco ................................................................. €
Glaasje alcoholvrije champagne ................................................. €
Extra espresso koffie naar keuze of thee ...................................... €
Extra broodje ..................................................................................... €
Pain au chocolat……………………………………………… ........... €

4,50 p.p.
3,50 p.p.
2,80 p.p.
1,25 p.p.
1,25 p.p.

LUNCHEN
Genieten van een heerlijke lunch bij OCK?
Dit kan vanaf 10 personen vanaf 11:00 tot 16:00 uur.
Stap 1: Selecteer arrangement:
Café Buffet - voor een feestelijk begin ......................................... € 5,50 p.p.
•
•

2x (filter) koffie of thee
2 zoetigheden pp (bijv. huisgemaakte brownie/mini-muffin/donut)

Lunch Basis ........................................................................................ € 9,50 p.p.
•
•

1x drankje (keuze uit koffie/thee, melk, jus d’orange, frisdrank, bier en wijn)
Schalen met luxe belegde harde broodjes (2st. p.p.)

Lunch Plus .......................................................................................... € 15,50 p.p.
•
•
•

2x drankjes (keuze uit koffie/thee, melk, jus d’orange, frisdrank, bier en wijn)
1 kop soep, keuze uit twee verschillende soepen
Schalen met luxe belegde harde broodjes (2st. p.p.)

Bij groepen vanaf 25 personen zullen we gebruik maken van een buffettafel.
Lunch de Luxe................................................................................... € 27,50 p.p.
Luxe lunch in Buffetvorm incl. 2 drankjes p.p.
2 soorten soep l warme snack bijv. kroket of saucijzenbroodje l Hartige taart l
Gemengde salade l diverse soorten kaas en beleg l gerookte zalm l
tonijnsalade l aardappelsalade l couscous salade l diverse soorten
boerenbrood & boter
Fruitsalade l Zoete lekkernijen
Even borrelen ter afsluiting? Dit kan vanaf 10 personen
Borrel - ter afsluiting .......................................................................... € 4,75 p.p.
1x drankje (keuze uit frisdrank, bier en wijn)
• 2st. bittergarnituur

Stap 2: Selecteer eventuele extra’s:
Glaasje WOW prosecco ................................................................. €
Glaasje alcoholvrije champagne ................................................. €
Havermout koek / mini-muffin ........................................................ €
Zoete lekkernijen op een schaal om te delen............................. €
Hartige taart ...................................................................................... €
Mixte groene salade schaal om te delen .................................... €
1 Kop soep......................................................................................... €
1 Kroket .............................................................................................. €
Bittergarnituur (2st.) .......................................................................... €
Handfruit ............................................................................................ €

4,50 p.p.
3,50 p.p.
1,00 p.p.
2,00 p.p.
4,25 p.p.
3,50 p.p.
4,00 p.p.
3,00 p.p.
1,90 p.p.
1,00 p.p

Stap 3: Selecteer beleg voor de broodjes:
U kunt kiezen voor een mix aan alle belegsoorten of een selectie van luxe
belegde broodjes van de huidige dagkaart.
We zullen een mix van luxe witte & bruine harde broodjes serveren. Indien
gewenst kunnen we ook (enkele) zachte broodjes serveren.
Aanvullende informatie:
In overleg kunnen we één grote tafel voor u organiseren of uw gezelschap
verdelen over meerdere tafels. Het is ook mogelijk om te kiezen voor een
buffetvorm en/of gebruik te maken van statafels. We stemmen dit graag met
u in overleg af.

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 (behalve op zondag)
High Tea (gedurende 2 uur) ........................................................... € 19,50 p.p.
Onbeperkt thee
9 zoete & hartige gerechten op een etagère verdeeld over 3 rondes.
High Tea inclusief glaasje prosecco .............................................. € 23,50 p.p.
High Tea inclusief 0,5 liter huiswijn .................................................. € 26,50 p.p.
High Wine (gedurende 2 uur) ......................................................... € 26,50 p.p.
3 glazen huiswijn (keuze uit wit, rosé en rood)
3 rondes met hartige hapjes
1e ronde: breekbrood met smeersels
2e ronde: tapasplankje met 6 wisselende hapjes (een mix van vegetarisch, vis
en vlees)
3e ronde : selectie aan warme hapjes (3st p.p.)
High Beer (gedurende 2 uur).......................................................... € 26,50 p.p.
3 soorten OCK-biertjes
3 rondes met hartige hapjes
1e ronde: breekbrood met smeersels
2e ronde: tapasplankje met 6 wisselende hapjes (een mix van vegetarisch, vis
en vlees)
3e ronde: selectie aan warme hapjes (3st p.p.)

DRANKEN
U kunt ervoor kiezen om de drankconsumpties te turven of af te kopen:
Drankprijzen per stuk:
Filter koffie / thee .............................................................................. €
Espresso koffie naar keuze .............................................................. €
Frisdrank ............................................................................................. €
Verse jus d’orange ........................................................................... €
Vruchtensappen .............................................................................. €
Kan filter koffie…………………………………………………………. €
Kan thee………………………………………………………………… €

2,20
2,80
2,75
3,75
1,75
13,00
13,00

Glaasje WOW prosecco ................................................................. €
Glaasje alcoholvrije champagne ................................................. €
Huiswijn ............................................................................................... €
Bier van de tap ................................................................................. €
Binnenlands gedestilleerd ............................................................... €
Buitenlands gedestilleerd ................................................................ €
MIX (gin/tonic, BACO) ..................................................................... €
Jonge of oude Jenever……………………………………………… €

4,50
3,50
3,50
2,75
4,25
5,50
6,50
2,75

Drankenarrangementen:
Mogelijk vanaf 25 personen. De prijzen zijn per persoon voor 4 uur.
Drankarrangement Basis ................................................................. € 24,50 p.p.
•
•
•
•
•
•
•

Filter koffie & thee
Alle soorten frisdranken
Lemonade bar met fruitwaters in vintage tapkannen
Vruchtensappen (appelsap, jus d’orange)
De huiswijnen (wit, rosé en rood)
Bier van de tap
Binnenlands gedestilleerd (jenever, port, vieux, sherry en martini)

Voor elk uur extra ............................................................................. €

9,00 p.p.

Drankarrangement Deluxe ............................................................. € 29,50 p.p.
•
•
•
•
•
•
•

Filter koffie & thee
Alle soorten frisdranken
Vruchtensappen (appelsap en jus d’orange)
De huiswijnen (wit, rosé en rood)
Bier van de tap
Binnenlands gedestilleerd (jenever, port, vieux, sherry en martini)
Buitenlands gedestilleerd (zoals gin, rum, whiskey en wodka)

Voor elk uur extra ............................................................................. €

9,50 p.p.

Koffie & thee buffet (2 uur) ............................................................. €

9,50 p.p.

•
•

Onbeperkt filter koffie en thee
Inclusief diverse soorten koekjes

BORRELS & RECEPTIES
Uit de onderstaande hapjes en kleine gerechten kunt u een keuze maken. De
hapjes zullen gedurende het evenement in rondes worden uitgeserveerd
Hapjes, keuze uit:

Kleine gerechtjes per stuk:

Blokjes kaas (2st.) met grove mosterd
Gemarineerde olijven
Notenmix in een glaasje
Brood met smeersels met:
• Aioli
• Olijventapenade
• Kruidenboter
Bitterballen
Vlammetjes
Kaasstengels
Vegetarisch loempiaatjes
Butterfly garnalen
Bietenballen

Glaasje gazpacho
Glaasje soep
Kaasplankje
Calamaris
Meloen met rauwe ham
Caprese spiesje
Yakatori spiesje
Garnalenspiesje
Blini’s met roomkaas en gerookte zalm

Quiche Lorraine
Spinazie-kaas kroketje
Bruschetta, keuze uit:
● Caprese
● Tonijnsalade
Wrap (zalm of rosbief)
Toast, keuze uit:
● Brie met uienchutney
● Vissalade

Hapjesarrangementen:
Mogelijk vanaf 25 personen.
U kunt uit de bovenstaande hapjes en kleine gerechten een keuze maken
Hapjesarrangement Basis ............................................................... € 6,50 p.p.
•
•

Notenmix als tafelgarnituur
3 hapjes (uitgeserveerd)

Hapjesarrangement Deluxe ........................................................... € 9,50 p.p.
•
•
•

Brood met smeersels
2 hapjes (uitgeserveerd)
2 kleine gerechtjes (uitgeserveerd)

FEESTARRANGEMENTEN
Tijd voor een feestje? Onze feestarrangementen zijn vanaf 25 personen, de
prijs is gebaseerd op 4 uur.
Feestarrangement Basis .................................................................. € 32,00 p.p.
•
•
•
•
•
•

Glaasje prosecco bij binnenkomst of toost
Notenmix als tafelgarnituur
Vrij drankconsumptie gebruik (exclusief buitenlands gedestilleerd)
Lemonade bar met fruitwaters in vintage tapkannen
4 hapjes per persoon (uitgeserveerd in 4 rondes)
Filter koffie & thee na afloop

Voor elk uur extra ............................................................................. €

9,00 p.p.

Feestarrangement Basis inclusief buitenlands gedestilleerd ..... € 41,50 p.p.
Voor elk uur extra ............................................................................. € 9,50 p.p.

Feestarrangement Deluxe .............................................................. € 37,00 p.p.
•
•
•
•
•
•
•
•

Glaasje prosecco bij binnenkomst
Notenmix als tafelgarnituur
Brood met smeersels als tafelgarnituur
Vrij drankconsumptie gebruik (exclusief buitenlands gedestilleerd)
Lemonade bar met fruitwaters in vintage tapkannen
4 kleine gerechtjes per persoon (uitgeserveerd in 4 rondes)
Bij het einde (5e ronde): puntzakje met Franse frietjes & mayonaise
eventueel Filter koffie & thee na afloop

Voor elk uur extra ............................................................................. €

9,00 p.p.

Feestarrangement Deluxe inclusief buitenlands gedestilleerd..€ 46,00 p.p.
Voor elk uur extra ............................................................................. € 9,50 p.p.

MUZIEK
Voetjes van de vloer en dansen maar…
Wij hebben een aantal suggesties , U bent ook vrij om zelf een band en/of DJ
uit te kiezen .
Op aanvraag:
BANDS:
TABS : Ruig & ontroerend, tent staat op z’n kop.
http://bandtabs.nl
Richtprijs : € 750,Jewelste : Geweldige ambiance , tent staat op z’n kop.
http://jewelste.nl
Richtprijs : € 2.500,The Lounge Factory
http://www.gradalicious.com/show/the-lounge-factoryschaffelaartheater-theatercafe-8-november/
2 uur, 2 sets: € 1.500 excl BTW en excl geluid.
Geluid € 400,- excl BTW.
Lemongrass: Laagdrempelige Beatles achtige coverband
-

https://nl-nl.facebook.com/lemongrassexperience/
Richtprijs : € 1000,-

DJ’s
Richtprijs vanaf € 550
Gaaf Events:
http://www.gaaf-events.nl
Toeters en platen:
http://www.toetersenplaten.nl
Silent Disco :
https://www.silentdisco.com
-

Digital Mixing (vanaf €275,-):

https://www.digital-mixing.nl/

DINERS
Vanaf 25 personen kunt u ook buiten de reguliere openingstijden komen
dineren.
3-gangen keuze diner ..................................................................... € 24,50 p.p.
extra gang ......................................................................................... € 5,50 p.p.
Inclusief karaffen rode & witte wijn (0,5L p.p.) ............................. €

9,00 p.p.

Zie als voorbeeld ons 3-gangenseizoens menu, vraag het ons u te sturen.

BUFFETTEN
Vanaf 25 personen kunt u ook buiten de reguliere openingstijden komen
dineren
Indisch buffet ................................................................................. v.a. € 22,50 p.p.
Sajoer Lodeh l Saté Ajam l Rendang l Sambal goreng udang l Sambal Goreng
boontjes l Sambal goreng tempehl Atjar ketimoen l Atjar tjampoer l Nasi Puti l Nasi
Goreng l Kroepoek l Emping l Seroendeng l Sambal Badjak l Spekkoek l Fruitsalade

BBQ buffet ...................................................................................... v.a. € 23,50 p.p.
Gemarineerde Kipsaté l Merguez worstjes (pittige rund/lam) l Biologische
Runderhamburgers l Garnalenspiesjes l Vega-burgers l Watermeloen l Gepofte
aardappelen l Pindasaus l Knoflooksaus met groene kruiden (voor bij gepofte
aardappel) l Mayonaise l Ketchup l Mosterd l Brood met kruidenboter l
Wittekoolsalade met appel,rozijnen en walnoten l Pasta-salade l Couscous-salade l
Gemengde salade
• Vegetarische hamburgers zijn op aanvraag
IJshoorntje met div soorten ijs

Bourgondisch tafelen (oa ItalianStyle) ........................................ v.a. € 24,00 p.p.
Lange tafels , stijlvol gedekt, grote schalen met bijvoorbeeld
ItalianStyle:
Antipasti l Olijvenbrood met kruidenolie l Italiaanse soep l Buschette met 2 toppings l
Diverse pasta’s l Vleesgerecht l Visgerecht l Salades l Scropino l Tiramisutaart l
Seizoenscheesecake
FrenchStyle:
Franse uiensoep l Baguette met aioli l Boeuf bourguignon of Confit de Canard l Truite
au amande of Moules au crème l Gratin Dauphinois l Haricot verts l Ratatouille of
Salade roquefort met tomaat en walnoten l Kaasplankje l Mousse au chocolat of
Macarons

Als jullie favoriete gerecht er niet tussen staat, meld het dan aan ons, wij staan open
voor alle suggesties.

FINGERFOOD MENU (AMUSES BOUCHES)
Vanaf 25 personen
Prijs per gerecht is € 4,75
3 gerechtjes = € 12,50
4 gerechtjes = € 16,50
5 gerechtjes = € 19,50
6 gerechtjes = € 22,50
Keuze uit :
•
•
•
•
•
•
•

Wraps met rauweham, rode pesto & rucola
Toastjes met gegratineerd geitenkaas, walnoten & honing
Bruschetta met mozzarella, rauwe ham, pesto en pijnboompitjes
Vijgenbrood met blauwekaas & rode port - uienchutney
Amuselepel met rivierkreeft, wasabimayonaise, mini-brunoise van coeur de
boeuftomaat en daiconcress
Zalm Fritata met dille
Courgetterolletje met krabsalade

Amuseglaasjes :
•
•
•

Gazpacho van tomaat en basilicum
Komkommer smoothie met kokosmelk en zalmforeleitjes
Vitello tonnato in een glaasje

Soepjes:
•
•

Knolselderijsoep met truffel-tapenade en aardpeer
Pompoensoep met citroengras en koriander

Kleine Gerechten :
•
•
•
•
•
•

Rauwe Zalmtartaar met avocado
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
Citroenmascarpone met rode bessensaus en Limoncello

OPTIES OVERIG:
Kurkgeld pr fles 0,75 cl ..................................................................... € 12,50
Vorkjes geld (bij eigen meegebrachte taart) ............................. € 1,50 p.p.
Borden geld (bij eigen eten) .......................................................... € 5,00 p.p.

VERGADER ARRANGEMENTEN
Kasserie OCK is gelegen in een rustige en inspirerende omgeving.
Ideaal om uw vergadering te combineren met een boswandeling en een
(h)eerlijke lunch of borrel na afloop.
Kasserie OCK is 1 grote en lichte ruimte die alleen met theatergordijnen of
kamerschermen is af te scheiden. Wij beschikken niet over aparte
vergaderruimten.
U kunt gebruik maken van gratis WI-FI
Basis geluids installatie incl microfoon .......................................... € 75,00
Beamer/Scherm ............................................................................... € 75,00

AANVULLENDE INFORMATIE
VEGETARISCH & ALLERGIE

Gasten met voedselallergieën/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.
MUZIEK

Tijdens uw evenement kunnen wij voor achtergrondmuziek zorgen. Het is ook
mogelijk om een eigen spotify-playlist aan te leveren en af te draaien via de
Sonos-installatie. Graag van tevoren aangeven.
Livemuziek: Pianist, bands of DJ huren is mogelijk, informeer naar de
mogelijkheden.
LOCATIE AFHUREN

Vanaf 100 personen wordt er bij exclusiviteit geen zaalhuur berekend.
Tot 100 personen is het mogelijk om Kasserie OCK af te huren voor € 250,- per
uur. Vrijdag & zaterdag is dit mogelijk vanaf 16.00 uur.
Avondtarief is €1000,-(20.00 – 01.00 uur)
Exclusief huren van de tuin (grasveldje) bedraagt €150,- per uur.
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.

