Het kleine café Dok 13 is tijdens de havenwerkzaamheden in Zevenbergen alleen
geopend feestjes, recepties en andere bijeenkomsten.
Hiervoor bent u van harte welkom!
U wilt zelf een gezellige thema avond of een feestje organiseren? Een
bierproeverij, een workshop, een filmavond, karaoke of gewoon gezellig uw
verjaardag vieren? Activiteiten die allemaal tot de mogelijkheden behoren.
In onze caféagenda ziet u alle beschikbare data en activiteiten zoals besloten
feestjes.
Feestje vieren in ons café?
Bent u op zoek naar een gezellige ruimte met diverse mogelijkheden? Dan is Dok
13 de ideale plek. Vanaf 20 personen en van eenvoudige borrel tot uitgebreide
feestavond, met DJ, cocktails, quiz of andere activiteit, het is allemaal mogelijk. U
heeft dan afhankelijk van het gezelschap, beschikking over ons gezellige café aan
de voorzijde inclusief terras. Hierbij valt te denken aan:
Verjaardag












Vrijgezellenfeest
Bruiloft
Kraamborrel
Kerst/Nieuwjaarsborrel
Examenfeest
Jubileum
Personeelsborrel
Receptie
(Leden)vergaderingen
Workshop
Condoleance

Bij elke gelegenheid overleggen wij over: programma, muziek, gebruik beamer,
eventuele activiteiten, kortom alles wat van invloed is op het slagen van uw feestje
of bijeenkomst.
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Vanuit ons restaurant verzorgen wij op verzoek zelf de catering. Van hapjes tot
hele buffetten of diner. Vrijwel alles is mogelijk.
Is het gezelschap groter dan 60 personen? Ook dat is geen probleem.
Door onze mobiele schuifwand te openen kunnen wij gebruik maken van het
restaurantgedeelte en zo ook makkelijk 100 personen ontvangen.
Wij informeren u graag over alle mogelijkheden. Ook adviseren wij u graag in een
persoonlijk gesprek. Dat doen wij in een ongedwongen sfeer met een kopje koffie
bij ons op locatie.
Mail naar: info@dok13zevenbergen.nl of bel naar 06-14679516. Wij staan u graag te
woord.

Zuidhaven 13 - 4761 CR Zevenbergen - T 06-14679516
www.dok13zevenebregen.nl, info@dok13zevenbergen.nl
IBAN: NL83RABO0130934690 - BIC: RABONL2U - BTW: NL002362240B82 - KVK 73212009 Breda

Prijzen 2020 en kleine lettertjes
Arrangementsprijzen besloten avond
Consumpties worden bijgehouden volgens onze prijslijst (zie hieronder). U betaald
alleen de consumpties, mits er onderstaande omzet behaald wordt.

Voorbeeld: U geeft een borrel op vrijdag avond van 20:00 – 24:00 uur voor ca. 25
personen. Uw gasten zullen dan p.p. € 4,30 per uur moeten besteden, dat is iets
meer dan gem. een consumptie per uur.
Duur arrangement

Omzetgarantie in €

2 uur

250

3 uur

350

4 uur

425

5 uur

500

Spontane verlenging
tijdens borrel, per uur

100

Op vrijdag- en zaterdagavond is uitsluitend het 4 of 5-uurs arrangement mogelijk.
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Prijslijst 2020
(alleen geldig bij arrangement)
Dranken/hapjes
Jupiler van de tap 0,25

2,30

Hertog Jan van de tap 0,25

2,70

Speciaal bier van de tap

4,00

Speciaal bier op fles

4,00

Huiswijn wit, rood en rosé

3,60

Liefmans Fruitesse

3,60

Radler 0%

2,70

Jupiler of Heineken 0,0%

2,70

Fris

2,40

Koffie

2,30

Thee

2,30

Buitenlands ged. v.a.

4,00

Binnenlands ged. v.a.

3,00

Borrelhappen
Bitterballen 40 st.

25,00

Gemengde bittergarnituur 40 st.

30,00

Mini kaassoufflés 20 st.

16,00

Borrelnootjes (vaasje)

2,00

Portie gesneden kaas

4,50
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Prijzen Arrangementen 2020

Arrangementsprijzen en afkoop tarieven
Feestarrangement
-

€ 26,00 p.p.

4 uur arrangement
Onbeperkt gebruik van frisdrank, bier (Jupiler), huiswijn, koffie of thee
4 ronden hapjes (2 koud, 2 warm),
Verlenging mogelijk tegen een meerprijs van € 6,50 p.p. per uur
Sterke drank op afspraak en op basis van nacalculatie mogelijk
Minimale afname/omzetgarantie € 1.500,00

Feestarrangement incl. gedistilleerd
-

€ 28,50 p.p.

4 uur arrangement
Onbeperkt gebruik van fris, bier (Jupiler), huiswijn, koffie of thee en
sterke drankjes
4 ronden eenvoudige hapjes (2 koud, 2 warm),
Verlenging mogelijk tegen een meerprijs van € 7,- p.p. per uur
Minimale afname/omzetgarantie € 1.500,00

Feestarrangement op basis van nacalculatie
Consumpties worden bijgehouden volgens onze prijslijst (zie hierboven). U betaald
alleen de consumpties, mits er onderstaande omzet behaald wordt (€ 1.500,00)
Op vrijdagavond is geldt een minimale afname van € 1.250,00.

Kleine lettertjes
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 Het kleine café van Dok 13 werkt met een minimale omzetgarantie. Dit
bedrag is het minimum dat u besteedt aan hapjes en drankjes.
 Bij ons betaald u geen huur voor het café of kosten voor de barman
 Bittergarnituur, kaas en andere borrelhappen vallen binnen de
omzetgarantie. Diner valt buiten de omzetgarantie
 U kunt achteraf contant betalen of pinnen.
 Voor bedrijven is het mogelijk om achteraf een factuur te ontvangen.
 We hebben verschillende muzieklijstjes. Liever je eigen muziek? Maak dan
uw eigen muzieklijst op Spotify openbaar, en wij spelen deze graag voor u
af.
 We hebben een beamer en een TV scherm (met VGA en HDMI aansluiting).
Deze kunt u gewoon gebruiken. Ook is er een microfoon aanwezig
 Ons Café is voorzien van airconditioning.
Wilt u toch even buiten een frisse neus halen? U mag ook gebruik maken
van ons terras aan de voorzijde van het café. Glazen mogen wel mee naar
buiten maar ga er verantwoord mee om. Zorg dat er geen overlast ontstaat
voor buren en omwonenden.
 Op afspraak bent u vóór de borrel welkom in het café om alvast wat klaar
te zetten. Slingers en versiering ophangen mag. Vergeet niet alles weer
mee naar huis te nemen? Confetti mag helaas niet mee!
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