Klein Oever
Iets te vieren?

U de gasten, wij de sfeer

Klein Oever
Voor elke gelegenheid

Van verjaardag
tot personeelsfeest

Op zoek naar een unieke locatie
voor uw verjaardag, bedrijfsfeest,

Wilt u uitgebreid dineren of genieten van

vrijgezellenavond of heeft u iets

hapjes en drankjes? Met onze originele

anders te vieren?

arrangementen zit u altijd goed. Wij gaan
er vanuit dat u minimaal vier en half uur bij

Op Klein Oever kunt u altijd terecht! Van jong

ons te gast bent. Tijdens een Klein Oever

tot oud, voor elk wat wils. Klein Oever biedt

feest wordt op gastvrije wijze voor de

diverse mogelijkheden voor de invulling van

inwendige mens gezorgd. Hoe hongerig of

de dag en/of avond. Gezellig samenzijn kunt

dorstig uw gasten zijn maakt niet uit. Van

u combineren met één of meerdere leuke

tevoren spreken wij met u een vast bedrag

activiteiten. Heerlijk eten maakt uw feest

per persoon af. Zo komt u achteraf nooit

compleet.

voor verrassingen te staan.

Afhankelijk van de groepsgrootte kiezen we
de zaal die bij u past. Wij
ontvangen gezelschappen
van 15 tot 400 personen.
De zaal van uw keuze is

Er is
altijd iets
te doen!

exclusief voor uw gasten en beschikt over
een eigen terras. U heeft volop keuze uit
heel veel activiteiten. Zowel binnen als buiten, op ons eigen terrein of in het prachtige
Reestdal.
Voor jong en oud is er altijd iets te doen!
Door de aanwezigheid van de grote binnenaccomodatie kunnen wij bij alle weersomstandigheden een spetterende activiteit
aanbieden.

Bij ons stelt u zelf uw feest samen
uit verschillende arrangementen
en activiteiten. Uw gasten worden
orgineel ontvangen met koffie/
thee of met bijvoorbeeld warme
chocolademelk met rum en
slagroom aangevuld met heerlijke
zoetigheden zoals een muffin
of apfelstrudel. Daarna zijn er
vele mogelijkheden voor ludieke
activiteiten, zoals themafeesten of
spelshows, waarbij een smakelijk
buffet naar keuze kan worden
geserveerd.

3 Zalen
Sfeervol genieten
Klein Oever beschikt over drie verschillende
zalen, u kiest de zaal die het beste bij uw
feest en gezelschap past. Alle zalen zijn authentiek en bijzonder sfeervol. De zaal van
uw keuze is exclusief voor uw gezelschap
en beschikt over een eigen terras.
Voor gezelschappen vanaf 15 personen kunt u
terecht in onze kleinste zaal, de ‘kroeg’. Een sfeervol
bruin café, waar u kunt zitten aan de stamtafel of
staan aan de bar, gezelligheid troef! Onze kok bereidt het vlees in een megagrote pan in de aangrenzende buffetruimte. Bij mooi weer geniet u op het
terras in de luwte van de bomen.

De ‘kleine zaal’ is geschikt voor gezel-

zorgt deze prachtige zaal direct bij bin-

schappen vanaf 35 personen. De unieke

nenkomst al voor een gezellige sfeer. Er is

combinatie van de warme sfeer, het

door de combinatie van stamtafels, ronde

uitzicht, speelmogelijkheden voor de kin-

zitjes en statafels met krukken een scala

deren en het terras maakt deze zaal voor

aan zitmogelijkheden. Het podium bij de

alle gelegenheden geschikt. Het knappe-

dansvloer biedt de mogelijkheid om de

rende kampvuur voor de zaal zorgt voor

band of DJ in de spotlights te zetten!

een warm en gezellig welkom!
Natuurlijk kunt u ook hier heerlijk buiten
Vanaf 100 personen kunt u terecht in de
‘grote zaal’. Door de robuuste uitstraling

zitten op het terras aan de vijver.

Vecht- en Reestdal

Koud en warm

Buffet

Buffet

Samen met uw gasten genieten van

huisgemaakte salades: een tonijnsalade, een

De smaakvolle gerechten, prachtige

satésaus, kip-cajun in pittige kaassaus, frican-

een heerlijk barbecuebuffet! Het vlees

pasta-pesto salade, een frisse krieltjessalade,

presentatie en uitgebreide keuze

deau in champignonroomsaus en een aardap-

van de barbecue bestaat uit streek-

een goed gevulde groene salade, een caprese

maken dit buffet zeer compleet.

pelgratin. Dit alles wordt gecompleteerd door

producten uit het Vecht- en Reestdal.
U heeft volop keuze uit lekkere stukjes vlees
die onze kok ter plekke voor u bereidt. Denk
hierbij aan een gemarineerde biefstuk, een
malse runderhamburger, spareribs, saté van de
varkenshaas, een shashlik of een heerlijke kipfilet. Daarnaast bakken we een mooi stukje zalm
voor u. Hierbij presenteren we zes prachtige

en tot slot een smakelijke salade met kip,
bleekselderij en witte druiven. De frites, wedges, stokbrood met kruidenboter en diverse
sausjes maken dit buffet compleet.
Wilt u uw gasten extra verrassen, dan kunt u
dit buffet uitbreiden met lekkere katenhaasjes,
een verse fruitsalade en alsof dat nog niet genoeg zou zijn, een heerlijke beenham of zelfs
een compleet scharrelspeenvarken.

Na een lekker kopje soep kunt u een keuze
maken uit diverse huisgemaakte salades, een
zeer uitgebreide visspiegel en een vleeswaren-tapasplank, de kleine luxe hapjes en een
exotische fruitsschaal.
De warme gerechten bestaan uit gehaktballetjes in ketjapsaus, saté van de haas in

diverse sausjes, stokbrood met kruidenboter.

Mexicaans

Winter

Buffet

Buffet

Vooraf serveren we op tafel een schaal

mee gevuld worden. Als aanvulling de diverse

Is de R in de maand, dan is het winter-

Natuurlijk ontbreken de uitgebakken spekjes

met tacochips en diverse sausjes.

groente- en fruitgarnituren in combinatie met

buffet zeker een aanrader.

en vleesjus niet.

Daarna een compleet buffet met de

de salsa’s en guacamole. Een grote schaal met

combinatie van de Mexicaanse keuken
en de maaltijd van de prairie.
Op het buffet vindt u bij de warme gerechten
maiskolfjes met honing-botersaus, chicken
wings en chili con carne. Daarnaast verschillende soorten bereid vlees, onder andere
Tex-Mexgehakt, cajun kip en shoarma. De
tortilla’s, taco’s en pitabroodjes kunnen hier-

verse ananas en watermeloen zorgt voor extra

Dit buffet bestaat uit een boerenkoolschotel

verfrissing.

met rundergehakt, een zuurkoolstamppot uit
grootmoeders tijd met ananas en rozijntjes,
hutspot, heerlijke hachee met rode kool en
aardappelpuree.
Ook laten we u genieten van Tiroler Gröstl;
een smakelijk Alpengerecht. Dit alles wordt
aangevuld met een vleesvariatie van rookworst, speklapjes, gehaktballen en casselerrib.

Dessert

Hapjes en drankjes

Lekker nagenieten

Arrangement

Na het diner is een dessert

Kiest u voor een compleet ijsbuffet?

Voor de kleine eters of voor het feestje

met honingmosterdsaus, een puntzak frites of

altijd genieten.

Hierbij worden verschillende heerlijkheden

op de late avond kunt u kiezen uit

een broodje kroket.

Hierbij kunt u verschillende keuzes maken.

gepresenteerd: diverse soorten ijs, vers fruit,
slagroom, chocolademousse, bavarois, de

onze hapjes arrangementen.

Wat dacht u van een prachtig opgemaakt
bord ijs met vers fruit, gegarneerd met aard-

soesjestoren en natuurlijk de grote hoeveel-

beiensaus en slagroom of met warme,

heid toppings om zelf te garneren.

zachte fruitsoorten en kaneel.
Toch liever een klein nagerechtje?
Een ijshoorntje met schepijs, slagroom
en toppings behoort natuurlijk ook tot
de mogelijkheden.

Na de ontvangst met koffie/thee en uw keuze
aan zoetwaren kan het feest beginnen. Uw
gasten halen zelf hun drankjes aan de bar,
terwijl wij regelmatig rondgaan met heerlijke,
originele hapjes. Vier keer een warm hapje en
vier keer een koud hapje. Wilt u dit arrangement uitbreiden dan kan dat natuurlijk ook.
Denk hierbij aan een broodje warme beenham

Een andere mogelijkheid is om uw gasten te
verwennen met diverse kleine luxe gerechtjes.
Wij serveren uw gasten een prachtige gambaspies in chilisaus, een stukje zalm met dillesaus, ossenhaaspuntjes met gorgonzolasaus,
een varkenshaasmedaillon in champignonroomsaus en een lamsrack in honingtijmsaus.
Daarnaast komen wij tweemaal rond met een
assortiment aan koude hapjes.

Activiteiten
De grote binnenaccomodatie,
het uitgestrekte terrein met het prachtige Reestdal voor de deur maakt onze
locatie zeer geschikt voor diverse
activiteiten.
Er is voor elk wat wils in het ruime aanbod van
Klein Oever. Houdt u van wandelen dan kiest
u voor de speurtocht of het klootschieten in
het mooie landschap.
Bent u liever actief in spelvorm bezig?
Dan hebben we diverse meerkamp
varianten in verschillende thema’s. Gaat u
voor de Schotse kilt, boerenkiel, skimuts of
de cowboyhoed? Het kan allemaal!

Highlandgames
Sjerp om en kilt aan… paalwerpen,

U bepaalt zelf
welke activiteit(en) u
combineert met uw
arrangement.

boomstamzagen, steenslingeren,
hooivorkdarten en nog veel meer!
Als alle clans zijn omgekleed en hun yell over
het strijdveld hebben laten schalmen, dan
zal de speciaal uit Schotland overgevlogen
rokkenjager… eh -drager het startsein geven
voor deze uitdagende krachtmeting. Volgens
een oud Schots gezegde klinkt:

May the best team win!

Apres-ski
Lederhosen, Glühwein en choco-rum…
Vanuit onze skihut slepen we je mee
naar onze overdekte piste, want na een
paar opwarmertjes wordt er eerst gesport. Ge-wintersport wel te verstaan.

Prairie
party

We binden de lange latten onder, maken kennis
met de bobslee, de sneeuwballen en slaan natuurlijk het schnappshammern niet over. Trek je
skipak aan, dan zorgen wij voor een warme muts.

Gesp uw pistoolriem om,
zet uw cowboyhoed recht
en trek de prairie op!

Jetzt geht’s loooooôôôs…

Omringd door sixshooters, goud,
gloeiend lood, gitaarmuziek
en sombrero’s.
Te midden van huifkarren, paarden,
cowboys en -girls waant u zich in het
Wilde Westen. Trek uw pistool, waag
u aan het vangen van de stier met uw
lasso om hem vervolgens te bedwingen.
Ook boogschieten en andere spectaculaire spellen staan voor u klaar.

Casino
In de illegale goktent in de kelder…
Hier gebeuren zaken die het daglicht
niet kunnen verdragen.
Tijdens verschillende spellen zoals: blackjack,
roulette, poker en Amerikaans dobbelen waagt
u een gokje. Onze croupiers zijn geslepen en
leren u de fijne kneepjes van het pokeren. Nadat
u uzelf een pokerface heeft aangemeten neemt
u deel aan het toernooi. Denk er echter om…
niemand is te vertrouwen. Schuldbekentenissen
of de vette winst…

Spelshows
Bekend van TV

Klein Oever biedt diverse
mogelijkheden op het gebied
van spelshows.
Van de ‘Pubquiz’ tot ‘Minute to win it’,
van ‘Wie is de Mol’ tot ‘Expeditie Robinson’.
Ga de strijd aan met je vrienden en
collega’s in deze spelshows en maak
kans op mooie prijzen!

Archery
attack
Een intensief spel dat eigenlijk een
kruising is tussen boogschieten, paintball
en trefbal. Er strijden twee teams tegen
elkaar, waarbij het de bedoeling is om
je tegenstanders zo vaak mogelijk te
raken. De speciale pijlen zijn voorzien van
een zachte foampunt waardoor het een
spannend spel is en het geen pijn doet
wanneer je geraakt wordt.

Actief
Bubbelvoetbal
Met bubbelvoetbal kunnen verschillende, leuke, hilarische spelvarianten
gespeeld worden. Bewapend met een grote bubbel om je heen probeer je
al beukend, vallend en rollend de voetbal in het doel te krijgen.

Tot ziens bij Klein Oever!
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