Skykaart
2018–2019
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Welkom in Parkstad Limburg Stadion!
Beste skyboxhouder,
Vol kriebels van de voorpret presenteren wij je onze skykaart voor
het voetbalseizoen 2018-2019.
Deze kaart geeft een beeld van de mogelijkheden die wij bieden
tijdens de thuiswedstrijden van Roda JC Kerkrade en bij gebruik van
de skybox op niet-wedstrijddagen. Het assortiment is afgestemd op
de aanvangstijden van de wedstrijden en op culinaire trends. Omdat
smaken verschillen, zit er voor iedereen wat lekkers bij.
Ook dit seizoen kijken we er weer naar uit om jou en je gasten in
onze paarse donsveren te mogen leggen. Onze uitdaging is het om
verwachtingen te overtreffen met onvergetelijke happenings en
sensational food. Laat vooral ook weten of dat gelukt is!
Samen maken we er een succes van!
Oseven, happening and food
Venue Parkstad Limburg Stadion
 Roda J.C. Ring 1
6466 NH Kerkrade
 +31 (0) 45 631 7070
envelope rodajc@oseven.com
 www.plse.nl

Algemeen

Culinaire wensen per wedstrijd

Indien je op deze dagen gebruik wenst

Je kunt je bestelling per wedstrijd doorgeven via

te maken van een culinaire bestelling of

de e-mail. De bestelling ontvangen wij graag

drankenbestelling, kun je een keuze maken uit

uiterlijk 7 werkdagen voor de wedstrijddag.

de items in deze skykaart. Het stadion is op

Indien je na deze termijn nog een verzoek

doordeweekse dagen toegankelijk van 8.00

hebt, overleggen wij graag telefonisch de

uur tot 17.00 uur. Voor leveringen na 17.00 uur

mogelijkheden. Je kunt contact opnemen met

moeten wij personeelskosten doorberekenen

onze salesafdeling via 045 631 7070.

à € 33,50 per uur exclusief BTW. Vanaf 17.00
uur worden er tevens extra bewakings- en

De bestelling kun je mailen naar

receptiekosten in rekening gebracht.

rodajc@oseven.com.
De bestelling kunt u mailen naar
Vaste culinaire bestelling

rodajc@oseven.com.

Voor jouw en ons gemak bieden wij de
mogelijkheid om vaste afspraken te maken

Eigen meegenomen drank en etenswaren

voor de invulling van de catering tijdens de

Helaas treffen wij nog regelmatig eigen

wedstrijden. Je kunt hierbij het onderscheid

meegenomen etenswaren en drank in de

maken tussen een vaste bestelling voor de

skyboxen aan. Indien er artikelen zijn die

middagwedstrijden en een vaste bestelling

je graag in je skybox wenst en niet in onze

voor de avondwedstrijden. Wij staan klaar om

skykaart zijn opgenomen, doen wij graag

met elkaar een passend assortiment samen te

een passend voorstel. Mochten wij eigen

stellen.

meegenomen dranken en/of etenswaren in
de skybox aantreffen, nemen wij passende

Culinaire wensen buiten de wedstrijddagen

maatregelen in samenspraak met Roda JC

Ook buiten de wedstrijddagen om kun je gebruik

Kerkrade.

maken van je eigen skybox.

Bij de koffie (per stuk)

Lunch

Limburgse vlaai			€ 2,75

Warming Up 			€ 4,00

Verschillende smaken Limburgse vlaai

Een dagverse soep geserveerd

Luxe Limburgse vlaai

€ 3,25

Verschillende smaken luxe Limburgse vlaai

Culinair
assortiment

Petit fours met Roda JC logo

€ 2,50

Petit fours met een logo van Roda JC
Petit fours met eigen logo		

€ 2,50

Petit fours met uw eigen logo
Chocolade koek 			

€ 1,50

		€ 1,00

Mini muffins in diverse smaken

Broodspecialiteiten 		€ 9,50
Wisselend assortiment belegde mini broodjes
(4 p.p.) met luxe belegsoorten
Wisselspeler 			€ 2,75
Per wedstrijd een wisselende warme
lunchsnack

Vers afgebakken chocolade koeken XL
Muffins 		

met brood en boter		

Salade buffet (portie 10 pers.)

€ 22,50

Diverse slasoorten, rauwkost en garnituren

Op de tribune

Healthy

Bij de borrel – koud (portie 10 pers.)

Bij de borrel – warm (per schaal à 30 stuks)

Knabbels 			

Yakitori spiesjes 				€ 25,50

Broodje balgehakt			

€ 2,75

Broodje gezond

Spiesjes met stukjes gemarineerde kip; een beetje

Puntzak friet met mayonaise

€ 2,75

Luxe broodje met kaas, komkommer,

pittig met zoete sojasaus

Broodje kroket, 			

€ 2,75

tomaat en ei

€ 8,00

Drie soorten luxe noten
Vlinders & Sticks 		

€ 8,50

frikandel of kaassoufflé

Huisgemaakte korstdeegbereidingen zoals

De bal is rond				

kaasvlinders en kruidensticks

Limburgse draadjesvlees bitterbal met mosterd

€ 22,00

		€ 3,50

Groentetuintje (portie 10 pers.)

€ 19,50

Crudités zoals komkommer, paprika en radijs
met dipsausje

Groente chips 		

€ 9,50

Borrelgarnituur				€ 21,50

Groentechips in uitgeholde rode kool met

Mix van favoriete voetbalsnacks geserveerd met

Saladshakers 			€ 4,50

savora mosterd en bietenmayonaise

bijpassende sauzen

Saladeshaker met kalkoen, croutons en
caeserdressing

Tafelgarnituur 		

€12,50

Oude kaas, worst en grillworst
Charcuterie 				€ 17,50
Charcuterie plank met verschillende
vleessoorten, tapenades en brood

Snacks

Saladeshaker met tomaat, mozzarella en

Pizza slices (per stuk)			€ 3,50

bascilicumdressing

Pizza slices in de smaken tuna, chicken en
veggie-style met gesmolten kaas en tomaat

Skewers (per 10 pers.)		

€ 14,50

Prikkers met tortellini, bascilicum en
Kipsaté stokje (3 stokjes per persoon)

€ 7,50

Kipsaté stokje met satésaus, stokbrood, atjar en
kroepoek

gemarineerde cherrytomaatjes (koud)
Energy Bars (per stuk)		

€ 2,50

Homemade energy bars bereid met noten,
Pincho’s (plateau van 10 stuks)		

€ 12,50

Kleine geroosterde broodjes met een Spaanse Touch
Kaassensatie (portie 8 pers.)		

€ 29,50

Kaasplank met diverse soorten kaas en garnituren
zoals kletsenbrood en vijgencompote

zaden en gedroogd fruit met witte en donkere
chocoladetopping

Onderstaande items zijn te bestellen
vanaf 10 personen
Match Dish

Buffetten

			

v.a. € 14,50

Desserts

Per wedstrijd een wisselende invulling.

Café Glacé

Je ontvangt deze voorafgaande aan de wedstrijd

Een overheerlijke shake van vanille ijs,

per e-mail van ons.

koffielikeur en espresso

Hamburgerbuffet			€ 12,50

Crème brûlée 				€ 3,00

Gegrilde hamburger op een wit sesambolletje

Een romige vanille crème brûlée met een

met knapperige sla, tomaat, ui en wedges met

gekarameliseerde suikerlaag

			€ 3,00

mayonaise en ketchup
Ben & Jerry’s 			€ 3,00
Saté buffet				€ 12,50

Coockie dough / Chocolat fudge / Chunky

Kipsatéstokjes met satésaus, nasi goreng,

Monkey

kroepoek, atjar tjampoer en ovenvers stokbrood
Alle weergegeven prijzen zijn per persoon
Oosterse streken

		€ 23,50

Aziatische lekkernijen zoals; rijstgerechten,
curry’s en groenten met overheerlijke saus
Creativo Italia

		€ 23,50

Diverse soorten pasta’s, sauzen, verse salades,
garnituren en broodsoorten

indien anders is aangegeven. 			
				

Dranken

Mousserende wijnen

Gedistilleerde dranken

Diner

Chefs choice € 39,50
Een per wedstrijd wisselend driegangen menu,
samengesteld door onze chefkok. Een eigentijds menu
waarbij gebruik wordt gemaakt van eerlijke ingrediënten en
streekproducten. We serveren je gasten een voorgerecht
met brood op tafel, hoofdgerecht met bijpassende
garnituren en een dessert.

Eristoff Wodka			

€ 32,50

Bacardi Rum 			

€ 32,50

Jonge Jenever			

€ 27,50

Oude Jenever			

€ 27,50

Vieux				€ 27,50
Gordon’s Gin			

€ 32,50

Whisky John Walker		

€ 37,50

Likeur 43			

€ 36,50

Baileys 			

€ 36,50

Rode Port / Sherry		

€ 25,00

Martini 			

€ 25,00

Prosecco per fles			

€ 27,50

Champagne Moët et Chandon

€ 60,00

Frisdranken en bier
Standaard assortiment fris (20 cl)

€ 2,30

Chocomel, Fristi (20 cl)		

€ 2,30

Vruchtensappen (20 cl)		

€ 2,30

Jus d’orange (1,5 L)			

€ 8,50

Malt bier, flesje (33 cl)		

€ 2,30

Bier, flesje (33 cl)			

€ 2,30

Amstel Radler, flesje 			

€ 3,50

Bier 20 liter fust 			

€ 110,00

Koffie en thee
Koffie en thee, per thermoskan 		

Wijnen (75 cl.)
Huiswijn wit			

€ 18,50

Huiswijn rood			

€ 18,50

Rose 				€ 18,50

(8 kopjes per kan)			
Overige producten zijn op aanvraag

€ 12,50

Uw skybox
Materialen

Personeel

Inrichting

Schoonmaak

Oseven kan zorgen voor een basispakket van

Voor een optimale service in de skybox is

Wij gaan er vanuit dat er voldoende meubilair

Indien je buiten de wedstrijden om gebruik

materialen, bestaande uit:

het mogelijk om tijdens wedstrijddagen

in de skybox aanwezig is. Mocht dit niet het

maakt van de skybox, dien je zelf te zorgen voor

•

Mastiek; glaswerk en koffieservies.

een medewerker bediening in te huren.

geval zijn, dan informeren wij graag over de

de schoonmaak van de skybox. Dit kan door

•

Diversen; sugarsticks, creamersticks,

Deze gastheer/vrouw zal exclusief tot jullie

mogelijkheden die we hiervoor bieden.

contact op te nemen met schoonmaakbedrijf

theezakjes, disposable glazen (wijn, bier en

beschikking staan voor service in de skybox.

fris), viltjes, servetten, ijsemmer, theedoek,

De kosten hiervoor bedragen € 33,50 per

Wanneer het culinaire gedeelte wordt

na een wedstrijd gebruik wenst te maken van

schoonmaakdoekje, bierspatel en een opener.

medewerker per uur, met een minimum van 4

gepresenteerd vanaf buffet, zorgen wij voor een

de skybox dan vernemen wij dit graag tijdig. De

aaneengesloten uren. Alle uren worden op basis

buffettafel. Bij de keuze voor een uitgeserveerd

wedstrijdschoonmaak vindt automatisch plaats.

van nacalculatie doorberekend.

diner zorgen wij voor een sfeervol ingedekte

Breuk of vermissingen worden tegen
vervangingswaarde in rekening gebracht. Alle
materialen blijven in eigendom van Oseven.
Dranken
Wij zorgen voor alle dranken in de skybox. Bij de
aanwezigheid van een biertap, gaan wij uit van
de plaatsing van fustbier. Eenmaal afgenomen en
aangebroken fusten kunnen niet door ons retour
worden genomen.

SBL plus via 045 531 77 00. Wanneer je een dag

dinertafel.

Algemene bepalingen
Skykaart

Toelichting kosten

•

•

De foto’s van de culinaire items kunnen
afwijken van de werkelijke presentatie. Aan

algemene voorwaarden van Oseven zijn van

de foto’s kunnen geen rechten ontleend

toepassing op het gehele document.

worden.
•

•

De genoemde prijzen zijn gebaseerd op
het huidige prijsniveau van 2018-2019.

eventuele wijzigingen in het culinaire

Wij behouden ons het recht voor eventuele

assortiment door te voeren.

prijswijzigingen door te voeren.

Als er tijdens het seizoen 2018-2019 extra

•

Bij facturering brengen wij 2%

wedstrijden worden ingelast, stelt Roda JC

kredietbeperking in rekening. Die vervalt bij

Kerkrade je hiervan op de hoogte.

betaling binnen 14 dagen.

Je kunt je bestelling tot 5 werkdagen voor
de wedstrijddag annuleren of wijzigen.
Hiervoor worden geen kosten in rekening
gebracht.

•

•

Wij behouden ons het recht voor om

Annuleringen en wijzigingen
•

Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW. De

In geval van no-show op de wedstrijddag,
wordt de gehele bestelling in rekening
gebracht.

De
7 redenen
om voor
oseven te
kiezen

1 23
4 56
7

Playfull
Stylisch
Bold

Foodies at
your table
and in the
kitchen

Starting
resourceful

Our food is
fingerlickin’
good

Energetic
Flexible

Great value
for money
and no
surprises

We set
the trend

seven =
heaven

contact
see what
is next
Oseven, happening and food


www.oseven.com

Venue Parkstad Limburg Stadion
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6466 NH Kerkrade
 +31 (0) 45 631 7070
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