
KARAOKE GROEPSARRANGEMENTEN
GROEPSUITJES VOOR 4 TOT 400 PERSONEN

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

www.dikkemic.nl

Karaoke t/m 30 personen
Booth voor 4 t/m 8 personen               60,- per 120 min

Booth voor 8 t/m 12 personen           100,- per 120 min

Booth voor 12 t/m 20 personen           160,- per 120 min

XXL Booth voor 20 t/m 30 personen          250,- per 120 min

Jouw uitje van A tot Z geregeld? Op een dikke locatie?
 Kom zingen, borrelen, klieren en eten in onze karaoke bar! Reserveer via de site een private booth t/m 30 personen in 

onze karaoke kelder. Te combineren met een borrel of diner in onze Asian streetfood bar. Groter uitpakken? Vraag dan 

een offerte aan voor 30+ personen of huur de hele locatie af tijdens of buiten onze reguliere openingstijden. 

Groepsuitjes van 4 t/m 30 personen
Maak je reservering t/m 30 personen eenvoudig via www.dikkemic.nl. Vul het aantal personen en de gewenste 

dag in en kies een beschikbare karaoke booth. Onze Asian streetfood bar biedt genoeg plek om voor- of achteraf te 

borrelen en/of dineren. Een tafel reserveren is niet nodig. Bestel ter plekke van het à la carte menu van Ron Gastrobar 

Streetfood of Aziatische snacks voor tijdens het zingen!

Groepsuitjes met meer dan 30 personen en/of exclusieve afhuur

Wil je met meer dan 30 personen reserveren? Of wil je de locatie (deels) exclusief afhuren tijdens of buiten de reguliere 

openingstijden? Vraag hier een offerte aan, dan maken wij een voorstel op maat. Op factuur betalen is mogelijk bij 

minimaal €250,- (+€7,50 administratiekosten).  

Meer info over de mogelijkheden, prijsindicaties en groepsmenu’s vind je hieronder. 

Groepsmenu’s vanaf 11 personen
Borrelhappen - Ron Gastrobar                       10,- p.p.
Asian food at its best! Gevulde plank met Aziatische borrelhappen.

Mixed bittergarnituur - Ron Gastrobar                      6,- p.p.
Liever Hollandse snacks? Ga dan voor de vertrouwde 
bittergarnituren (5 items p.p.).

Indonesische rijsttafel Groepsmenu - Ron Gastrobar   24,50 p.p.
Uitgebreide Indonesische rijsttafel van masterchef Ron Gastrobar.

Met o.a. rendang | babi ketjap | sate ayam  | nasi goreng | gado gado 

tumis tempeh tahu  | sambal goreng telor | atjar  | seroendeng  

Bekijk ons à la carte menu hier. Vanaf 11 personen serveren 

wij  altijd het groepsmenu.

Exclusieve afhuur (+30 personen)
Dikke Mic is ook (deels) af te huren voor bedrijfsfeesten, kerstborrels,  
verjaardagen en als vergaderlocatie! 

What’s included?
• Sfeervolle Japanse bar incl. lounge- en zitplekken
• Karaoke podium en karaoke apparatuur
• Dansvloer, audio apparatuur en beamer
• Tafeltennis, jenga XXL en tafelvoetbal
• Arcade hall met o.a. airhockey, basketball, racing en meer!

Prijsindicatie*
Verhuurprijzen per tijdsblok zijn opgedeeld in locatiehuur (€350,-) en 
omzetgarantie (drankomzet €1000,- en foodomzet €500,-). 
*Tarieven zijn indicatief en kunnen hoger uitvallen tijdens piekperiodes of de standaard tijdsblokken.

Tijdsblokken
De locatie is per 3 uur af te huren. 

Tijdsblokken combineren is mogelijk 

o.b.v beschikbaarheid. 

Maandag & dinsdag:  

17u tot 20u  | 20.30u tot 23.30u 

Woensdag & donderdag: 

17u tot 20 u 

Zondag: 

17u tot 20u  | 20.30u tot 23.30u

Overige tijdstippen en dagen in overleg. 

Offerte aanvragen
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