
karaoke groepsarrangament
Zo boek je jouw Private karaoke groepsuitje:

Dikke Mic Karaoke Bar | Vijverhofstraat 47 | 3032 SB Rotterdam | 010-2135625 | rotterdam@dikkemic.nl

www.dikkemic.nl

Karaoke
Private booths                
Waan je in de straten van Azië en claim jouw minutes of fame in een karaoke-ruimte met high-end apparatuur die afgestemd
is op jouw groepsgrootte. Te boeken vanaf 4 tot 30(!) personen. Kies uit duizenden klassiekers of juist de nieuwste hits en  
bestel hapjes en drankjes in je private booth. The stage is yours! Check hier de actuele prijzen voor de karaoke. 

Borrelen en Eten
Borrelhappen - Ron Gastrobar             €10,- p.p.
Asian food at it’s best! Goedgevulde borrelplank met Aziatische  
borrelhappen van niveau.

Asian Streetfood Groepsmenu - Ron Gastrobar    €24,50 p.p.
Uitgebreide selectie van de beste Asian streetfood gerechten van  
masterchef Ron Gastrobar. 

Yakitori (kip) | Sushi bake (vega) | Karaage (kip) | Okonomi Yaki (vis)  
Ribbetjes (varken)  | Tempura brocolli (vega) 

Dranken             
Benieuwd naar onze drankenkaart? Deze vind je bijgevoegd in  
het menu op onze Streetfood Bar pagina. 

Boulen en Bleren
Combineer een groepsuitje in Dikke Mic met Mooie Boules!               
Wist je dat Dikke Mic het muzikale broertje is van Mooie Boules? Letterlijk een paar meter 
verderop vind je onze Jeu de Boules - Foodhal, waar je met je groep een potje kan boulen, eten 
en drinken. En we hebben nog veel meer vertier, zoals sjoelen, interactief darten, een bomvolle 
spelletjeskast en streetfood van Ron Gastrobar en Smoke Masters.

Ga voor een compleet-vullend programma en combineer boulen bij Mooie Boules met blèren 
bij Dikke Mic. Vermeld bij je reservering in het opmerkingenveld ‘Boulen & Bleren’, dan maken 
wij een voorstel op maat. Meer info over de mogelijkheden bij Mooie Boules vind je hier. 

1. Karaoke
Maak je groepsreservering tot 30 personen eenvoudig en snel via www.dikkemic.nl. Vul het aantal 
personen in en de gewenste dag, om vervolgens een karaoke booth naar keuze te reserveren. De karaoke 
kamer is helemaal van jullie voor 120 minuten lang. Zijn jullie met meer dan 30 personen? Vul dan ons 
aanvraagformulier in, dan maken we een offerte op maat.  

2. Eten (optioneel)
Je bent van harte welkom om voor of na het zingen te komen borrelen en/of eten. Eten en drinken bestellen 
tijdens het zingen kan ook! Bestel via de tablets in de karaoke kamer. Dit wordt tijdens jullie zangsessie 
geserveerd.  
 
Wil je  komen eten of borrelen in de bar voor of na de karaoke en kom je met minder dan 20 personen? Dan 
hoef je geen tafel te reserveren. Kies op de dag zelf een leuke spot en bestel ter plekke van de menukaart. 
Vanaf 4 personen raden wij het groepsmenu aan. Vanaf 11 personen serveren wij altijd het groepsmenu.  
Kom je met minstens 20 personen? Dan houden wij automatisch een exclusief plekje voor jouw groep vrij! 
 
3. Geniet van de karaoke, aracde en heerlijk eten
Nodig je vrienden uit, kom naar Dikke Mic (Vijverhofstraat 47 in Rotterdam) en geniet van een heerlijk uitje. 
Naast karaoke, hebben we diverse arcade spellen in de kelder. Reserveren kan ook aan de deur o.b.v. 
beschikbaarheid of kom aanwaaien op het terras! Liever achteraf betalen? Een factuur is altijd mogelijk vanaf 
€250,- (+€7,50 administratiekosten). Geef dit aan in je offerteaanvraag bij het opmerkingenveld.

http://www.dikkemic.nl
https://www.dikkemic.nl/faq/
https://www.dikkemic.nl/rotterdam/streetfood/
http://www.mooieboules.nl/rotterdam
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https://www.dikkemic.nl/grote-reservering/
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