
KokiBar - Beleving Bar v a n a f 1 0 p e r s o n e n

Onze KokiBar is een Beleving Bar waar je geniet van een ‘Open Bar’ concept gecombineerd
met spelplezier. Ons self service drankbuffet is een ontmoetingsplaats waar genodigden
zichzelf bedienen

KokiBar arrangement 1
Open Bar met witte & rode wijn, pils, frisdranken, waters, koffie en thee
Je kan elkaar vrijblijvend, in een losse sfeer, uitdagen met verschillende spellen

Verblijf gedurende één uur in de KokiBar € 8,00 p.p.
Verblijf 2 uren in de KokiBar € 13,00 p.p.
Verlenging verblijf + € 8,00 p.p.p./u

KokiBar arrangement 2
Full Open Bar bevat ons arrangement 1 + Cava, Rosé wijn, Flandrien, Witbier, Tongerlo
blond, Tongerlo bruin, Tongerlo tripel, Kriek, Omer, SportZot, Force Majeure, Ice tea, Tonic,
Looza ACE

Verblijf gedurende één uur in de KokiBar € 10,00 p.p.
Verblijf 2 uren in de KokiBar € 16,00 p.p.
Verlenging verblijf + € 10,00 p.p.p./u

Een kwartier voor het aflopen van je arrangement is er een last-call zodat iedereen de
mogelijkheid heeft een laatste consumptie te nuttigen.
Verlengingen aan de vermelde uurprijzen per persoon, met een minimum van € 200,00 per
uur na 22u. Een begonnen uur wordt volledig aangerekend.

Tip: Laat je genodigden het einduur kennen. Zo voorkom je verrassingen als de uitstap ten
einde loopt.



Combineer arrangement 1 of 2 met een lunch of dinner

Onze kok nodigt jullie uit in zijn keuken waar een buffetje klaar staat met

Hamburgers € 16,00
met ambachtelijke kwaliteitsburgers en visburgers, ovenverse broodjes, cheddar
kaas, verse sla, komkommer, tomaten en sauzen. De genodigden stellen hun
hamburgers zelf samen.
Voor vegetariërs en veganisten kunnen we Beyond meat burgers voorzien.

Broodjes € 13,00
Assortiment van artisanale broodjes met Mediterrane smaken en kruiden.

BBQ-Grill € 27,50
Keuze uit:

Mixed Grill
Zalm, Fakkelbrood (ambachtelijk gevulde tarwetortilla met cheddar,
mozzarella en lente-ui), BBQ-worst, Steak.

Veggie Grill
Gegrilde Asperges, Fakkelbrood, Halloumi brochette, Maïs papillot.

Vlees Grill
Steak, Kip brochette, Spare rib, BBQ worst.

Bij iedere grill menu voorzien wij een groentenbuffet bestaande uit komkommer vinaigrette,
tomatenvinaigrette, Griekse sla, Venetiaanse pasta, aardappelsalade, ovenvers stokbrood
en sauzen.

Pizza
Ons Pizza aanbod kan je zien als pizza sharing waarbij pizza partjes worden
aangeboden, vers uit de oven

Pizza Margherita € 10,00 (kan ook voor minder dan 10 personen)
Pizza Pepperoni € 12,00 (kan ook voor minder dan 10 personen)
Pizza buffet € 11,00

Buffet met pizza Margherita en pizza Pepperoni
Pizza buffet Tre € 13,00

Buffet met pizza Margherita, Pepperoni en Prosciutto
Pizza buffet Cinque € 16,00 (vanaf 20 personen)

Buffet met pizza Al tonno (tomatensaus mozzarella uien tonijn kappertjes),
Margherita (tomatensaus mozzarella), Prosciutto (tomatensaus mozzarella
hesp), Del casa Kokima (tomatensaus mozzarella champignons paprika's
uien), Pepperoni (tomatensaus mozzarella chorizo)



Pastas
Pastabar € 16,00

Buffetje met pasta Bolognese, Spirelli in Thaise currysaus en scampi’s en
Penne in kaassaus geserveerd in een wegwerp boil

Pastabar met Paëlla € 18,00
Buffetje met pasta Bolognese, Spirelli in Thaise currysaus en scampi’s,
Penne in kaassaus en Paëlla geserveerd in een wegwerp bowl

Zoetigheden

Goede morgen! € 6,00
Half uurtje verwelkoming met Quatre Quarts cake, koffie, thee en waters.

Viennoiserie € 4,00
Mini croissants, Suisses en chocoladebroodjes.

Schepijs buffetje € 4,50
Buffetje met verschillende ijssmaken en sauzen.

Limburgse Vlaaien € 6,50
Buffet met een assortiment van heerlijke Limburgse vlaaien.

Dessertbuffet € 15,00 (vanaf 50 personen)
Uitgebreid dessertbuffet met o.a. Bavarois, Croûtes, chocomoussetaart, …
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