ARRANGEMENTEN
Op zoek naar een sfeervolle feestlocatie in Oss?
Onze huiskamer is uitermate geschikt voor diverse
soorten partijen. Denk hierbij aan een verjaardag,
bruiloft, jubileum, babyborrel, etc.

FEESTLOCATIE MET VELE MOGELIJKHEDEN
Onze huiskamer biedt het gehele jaar door een
intieme en sfeervolle ruimte waar met 30 tot 250
personen naar hartenlust gelachen, gefeest en
gedanst kan worden. In de zomer kan dit zelfs
uitgebreid worden naar maximaal 300 personen
door gebruik te maken van de de buitenruimte in de
Meijerijsche Kar.

VERJAARDAG
HUWELIJK
BABYBORREL
JUBILEUM
BEDRIJFSFEEST
WALKING DINNER

ARRANGEMENTEN
ONZE BORRELARRANGEMENTEN
Onze borrelarrangementen zijn te boeken vanaf
15 personen. Bij de onderstaande arrangementen
worden de volgende dranken geserveerd:
Onbeperkt Jupiler pilsener
huiswijnen; chardonnay | rosé | merlot |
frisdrank | koffie | thee

1 UUR | 10 P.P.
Bovenstaand drankarrangement
incl. 2 maal rondgang warm bittergarnituur

2 UUR | 16 P.P.
Bovenstaand drankarrangement
incl. broodplateau’s bij binnenkomst bestaande uit:
Olijvenbrood | tomatenbrood | focaccia | aïoli |
kruidenboter | zongedroogde tomatencréme

2 maal rondgang warm bittergarnituur

3 UUR | 22 P.P
Bovenstaand drankarrangement
incl. borrelplateau’s bij binnenkomst bestaande uit:
Olijvenbrood | tomatenbrood | aïoli | kruidenboter |
yakitori spiesjes | chorizo | oosterse gehaktballetjes |
bitterballen | kaasblokjes | gemarineerde olijven

2 maal rondgang warm bittergarnituur

UPGRADE
Wilt u het arrangement uitbreiden met
extra hapjes en of dranken?
Bekijk dan het onderstaande aanbod

DELUXE DRANKEN ARRANGEMENT
+3 P.P. PER UUR
Onbeperkt Jupiler pilsener
huiswijnen; chardonnay | rosé| merlot
frisdrank | koffie | thee | Desperados | Biri | Radler |
Rodenbach | Binnenlands gedestilleerd

LUXE HAPJES
(PRIJZEN P.P. | MINIMAAL 20 PERSONEN )

Rundercarpaccio 3
Slices runderbavette met Chimichurri 3
Frietje Pulled Porc met BBQ Saus 3.5

BORRELHAPJES TO SHARE
Focaccia met dip 6
Mediterraans tomaatbrood met dip 6
Olijven stokbrood met dip 5
H32 Nacho’s normaal (mozarella) 7.5 | groot 12
Bitterballen 8 stuks: 7 | 16 stuks: 13
Bittergarnituur 8 stuks: 7 | 16 stuks: 13
Kaasloempia’s 8 stuks: 7 | 16 stuks: 13

