TIF 3920 0909

Sommerfest Pakke 1

Pris pr person : kr.795.-

*Velkomst cocktail
*3-retters Sommer menu
*Vin menu til menuen ( ad’ libitum under middagen – klasse: husets vine )
*Samt mineral vand under middagen.
*Bar arrangement efter middagen
*1 drink ( sjus pr person efter middagen)
*Fest til den lyse morgen med dans

Sommerfest Pakke 2

Pris pr person : kr.395.-

*Velkomst cocktail
*3-retters Sommer menu

Sommerfest Pakke 3

Pris pr person : kr.545.-

*Velkomst cocktail
*3-retters Sommer menu
*! Flaske vin pr person )
*Samt mineral vand under middagen.

Sommerfest Pakke 4

Pris pr person : kr.995.-

*Velkomst cocktail
*3-retters Sommer menu
*Vin menu ( ad’ libitum under middagen – klasse : husets vine )
*Bar arrangement efter middagen ( med 3 cocktails inklusiv pr person )
*Fest til den lyse morgen med dans

Sommerfest Pakke 5

Pris pr person : kr.1095.-

*Velkomst cocktail
*4-retters Sommer menu (4.ret som fingerfood/natmad)
*Vin menu ( ad’ libitum under middagen – alm. vine )
*Vand, sodavand, øl under middagen
*Bar arrangement efter middagen ( med 2 cocktails inklusiv pr person )
*Fest til den lyse morgen med dans .
!

Sommerfest Pakke 6

Pris pr person : kr.1195.-

*Velkomst cocktail
*4-retters Sommer menu (4.ret som fingerfood/natmad)
*Vin menu til menuen ( ad’ libitum under middagen klasse : gode vine )
*Vand, sodavand, øl under middagen
*Bar arrangement efter middagen ( med 3 cocktails inklusiv pr person )
*Fest til den lyse morgen med dans

Sommerfest Pakke 7

Pris pr person : kr.1285.-

*Velkomst cocktail
*4-retters menu (4.ret som fingerfood/natmad)
*Vin menu til menuen ( ad’ libitum under middagen – klasse :gode vine )
*Vand, sodavand, øl under middagen
*Bar arrangement efter middagen ( med 3 cocktails inklusiv pr person )
*Dj inklusiv . Fest til den lyse morgen med dans

Sommerfest Pakke 8

Pris pr person : kr.1385.-

*Velkomst cocktail+ refill aftale
*5-retters tasting menu
*Vin menu til menuen ( ad’ libitum under middagen – klasse : rigtig gode vine)
*Vand, sodavand, øl under middagen
*Kaffe og avec.
*Bar arrangement efter middagen ( med 3 cocktails inklusiv pr person )
*Dj inklusiv .
*Fest til den lyse morgen med dans

Der kan tilføjes utallige ekstra ting og services til pakkerne
som f. eks :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jazz sangerinde
Lounge band
Shows
Dansere
Akustik guitar med vokal sangerinde
Opera sangerinde
Gospel sangere
x – faktor optræden
Kendte Artister
Musik pakken med ”DJ- sax player – Bongo player ” til
ca.kr.10000.Dj
Sax player
Percussionist
Bliv hentede i speedbåd eller bayliner
Bliv hentede i limousine og meget mere.
Natmad
Fingerfood
Canaper
Hors d’oeuvre
Kaffe og avec.
Signatur cocktails
Petit fours eller Macarons
Runde borde
Flotte blomster dekorationer
Fotograf
Man kan få flere bar løsninger med i pakkerne som f. eks 3-4-5-67-8-10 cocktails/drinks pr person
Vi tilbyder gerne fremvisning af Ocean Club og møde for
gennemgang af jeres kommende arrangement .
Kig gerne vores pakker igennem så I kan finde frem til den helt
rigtige pakke og løsning for jer!
Hvis den ikke står der allerede eller mangler noget eller om I vil
bytte noget ud, kan vi naturligvis tage en snak om det, og få
pakken tilpasset til jeres ønsker.

Hvorfor skal du/I vælge Ocean Club?
Her er nogle vigtige punkter som gør os langt mere interessante end de
andre!

•
•

Vi tilbyder prøvespisning
Vi er top erfarne i fest arrangementer

•

Vores rammer er helt unikke til enhver lejlighed eller til alle typer
for arrangement, omgivet af Marina og havudsigt på begge sider
Ligeledes har vi en af de smukkeste udendørs terrasser med plads
til over 100 gæster og med direkte udsigt til marinaen og alle de
smukke både i havnen– er det næsten som at være på en syd
europæisk ferie destination

•

•

•

•
•
•

•
•
•
•

Med vort design og koncept er Ocean Club lige en sand perle og
oase for livsnydere som elsker at rejse og nyde livet i trendy
designer omgivelser
Med vort design, koncept og indretning er Ocean Club i sin helt
egen kategori, og der er absolut ingen andre som ligner Ocean Club
i Købenahavn.
Vort top professionelle team og crew gør dit arrangement til en
succes
Top professionelle bartendere og kokke.
Vort bartendere og bar team har vundet sølv og bronze 3 år i træk i
cocktails til Ocean Club, og som den seneste i 2009 med drinken
SOSO.
Vores top klasse lounge bar og lounge club er nomieret i både
udland og indland som et trendy Hot spot i storbyen.
Gode parkerings muligheder
6 min i bil fra Kgs. nytorv
Udvidet bevilling til kl.05

