
Food guide voor het 
Spoorwegmuseum

LIFE IS 
A TRAIN,
GET ON 
BOARD!



love  
energy  

food

Stoer met een glimlach, 
brutaal met een kus.
Dat is de Oseven experience.
Wij creëren herinneringen. Herinneringen aan sparkling, inspiring 
events en sensational food. Oseven maakt je dromen waar, zet er 
een kers op en laat je nog maanden flabbergasted achter.

Proeven, ruiken, horen, zien en voelen; wij houden ervan om alle 
zintuigen op scherp te zetten. Arrogant? No way! Driven & self-
assured? Absolutely!

Wij vinden onszelf de leukste eventpartner van Nederland! Omdat 
we altijd innoveren met fantastische gerechten, onvergetelijke 
events neerzetten met veel blije gezichten zien terugkomen.

See you in our world!

Oseven, happening and food
Bellina Ronen – Sales Manager
bellina.ronen@oseven.com
+31 (0)6 10 02 01 272

All live lines are open!
Stuur een mailtje of
geef ons een belletje.



OUR CREW

Onze crew heeft één 
heel duidelijk doel. Jullie 
event tot een doorslaand 
succes te maken!

Dit zijn de skills waarop wij onze 
crewmembers selecteren; 
•  super attent
•  super gastvrij
•  super veel kennis!
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PACKAGES

Voor events in het 
Spoorwegmuseum 
hebben we een aantal 
packages gemaakt, just 
some food for thought. 
Hebben we de juiste 
snaar geraakte of zie je 
juist graag iets anders? 
Laat het weten!

Alle genoemde bedragen van de 
arrangementen zijn op basis van 100 
gasten en exclusief BTW en meubilair. 
Er wordt gebruikt gemaakt van de 
aanwezige inrichting. Inbegrepen zijn de 
personeelskosten, mastiekkosten (servies, 
glaswerk en bestek), dranken en culinaire 
gedeelte zoals omschreven.
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MEETINGS

HALF DAY MEETING PACKAGE VITALOGY 
(TOTAAL 4 UUR) – VANAF € 56,50 P.P. 
•  Koffie en thee met cookies & blondies: 

havermoutkoekjes, pecan-karamelcookies, 
amandel-abrikozenkrokantjes met honing en 
blondies met ganache, noten en cranberries

•  Sinaasappel-, grapefruit- en 
watermeloenlimonade met vers fruit 

•  Lunch met broodjes/sandwiches, hot & healthy 
items en power smoothies

ALL DAY MEETING PACKAGE VITALOGY 
(TOTAAL 7 UUR) - VANAF € 73,50 P.P.
•  Koffie en thee met cookies & blondies: 

havermoutkoekjes, pecan-karamelcookies, 
amandel-abrikozenkrokantjes met honing en 
blondies met ganache, noten en cranberries

•  Sinaasappel-, grapefruit- en 
watermeloenlimonade met vers fruit 

•  Lunch met broodjes/sandwiches, hot & healthy 
items en power smoothies

• Frisdranken tijdens middagpauze met kleine 
   bietenpizza met geitenkaas, tomaat, paprika 
   en rucola

Deze packages zijn uit te breiden met:

AFTER WORK – VITALOGY (1 UUR) - 
MEERPRIJS € 17,75 P.P.
• Hollands drankenassortiment 
•  Op tafel: Marktgroenten met yoghurt-chilidip in 

houten puntzakjes en veilingkratjes
•  Bites 3 pp: sushi-risotto met peterselie, 

groentekroketjes met bieslookcrème, 
wortelmacaron met geitenkaas en zoetzure radijs, 
frittata met courgette en munt

AFTER WORK – EXPLORE DINNER BUFFET
(2-UURS) - MEERPRIJS € 39,25 P.P.
• Hollands drankenassortiment
•  Dinerbuffet met een keuze uit wereldse gerechten 

uit onze Explore keuken



LUNCH

GRAB & GO BAKERY ITEMS
•  Zwarte clubsandwich met oude kaas, rucola en 

tomatenchutney
•  Pidebrood belegd met vergeten groenten
•  Wrap met advocado en limoen
•  Mini broodje met eiersalade en gehakte peterselie
•  Wrap met spinazie, quinoa, rozijnen, zongedroogde 

tomaten en fetakaas

BLIND SALADS 
Geserveerd in kleine sardineblikjes. Om het 
spannend te houden, ontdek je pas welke salade je 
hebt gepakt bij het openen van het blikje...
•  Linzensalade met courgette, paprika, trappist 

kaas, zoetzure komkommer en gebrande 
cashewnoten

•  Couscoussalade met kikkererwten, tomaat en 
taggiache olijven

SMOOTHIES
•  Power smoothie met spinazie, banaan, 

bloemenhoning en yoghurt
•  Workout smoothie met sinaasappel, banaan, 

aardbeien en yoghurt

HOT
•  Home made tosti met uiencompote, cheddar  

en BBQsaus (optioneel met brandmerk logo)
•  Broccolisoep

SWEET
•  Granolabar met dadels en groene thee 
•  Grote, versgebakken koeken met witte en donkere 

chocolade

DRINKS
•  Versgemalen bonnenkoffie en diverse soorten 

kruiden thee & home made ice tea
•  Some days taste like lemonade! Sinaasappel-, 

grapefruit- en watermeloenlimonade gedecoreerd 
met vers fruit zoals appel, sinaasappel, aardbeien, 
bosbessen en verse munt.

THE
VITALOGY 

TOUCH
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DINNER PACKAGE (4 UUR)
VANAF € 135,50 P.P. 
•  Hollands drankenassortiment, incl. bijpassende 

dinerwijnen en tafelwater
•  Tafelbites
•  Amuses 2 pp 
•  3-gangen sit-down diner of walking dinner 
•  Koffie en thee met sweets

PARTY PACKAGE (5 UUR)
VANAF € 67,50 P.P. 
•  Hollandse drankenassortiment 
•  Tafelbites 
• Koude en warme bites 6 pp
• Late night snack 

DINNER AND PARTY
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Welkom in de werelden van Oseven! Tijd voor wat 
uitleg. Wij ervaren drie windrichtingen (Club, Explore, 
Vintage) en bewandelen drie overlappende velden (Edge, 
Vitalogy, Dark). Het epicentrum van dit natuurgeweld is 
de wereld van Oseven, de kern waar vanuit onze aarde 
beweegt. Creatieve lef! Klinkt ingewikkeld, toch is het 
voor onze partners en relaties een heldere manier om 
al onze diensten en producten helder te verdelen in 
deze zeven beleveniswerelden. De werelden zijn als een 
landkaart om de mogelijkheden van events te laten 
zien. Samen creëren we het ultieme evenement: uniek, 
eigenzinnig en beyond your imagination.
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Een vintage event vindt plaats 
in een industriële locatie met 
basic ingrediënten. Hier geen 
designmeubilair, maar gewoon 
lekker zitten op pallets, 
omgekeerde kratjes of een 
picknickkleed.
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Respect voor de natuur. 
Verse producten van lokale 
ondernemers. Vitalogy 
is het antwoord op een 
gehavend milieu en een grillige 
economie. Vitalogy is terug 
naar de bron. Geniet van het 
beste dat de natuur te bieden 
heeft.

video Seeing is believing:
youtu.be/oO9mm3yE0Xk

https://youtu.be/oO9mm3yE0Xk


Als wetenschap en 
technologie in één pan 
terechtkomen met food, 
ontstaan de meest 
fantastische creaties. Maak 
kennis met wat je nooit voor 
mogelijk had gehouden in 
Edge. Welcome to the future.

video Seeing is believing:
youtu.be/TaYxhqmxhqg
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http://youtu.be/TaYxhqmxhqg


Binnen Explore houden we 
van grenzen. Juist om er 
keihard over heen te racen en 
te kijken wat er aan de andere 
kant ligt. Wie lef heeft en niet 
vies is van een experiment 
springt op de Explore train. 
World, here we come!

video Seeing is believing:
youtu.be/qDqTPeGjNIs

12

http://youtu.be/qDqTPeGjNIs


Glitter, glamour, pure luxe. 
Eindeloos genoten van de 
meest extreme extravaganza. 
En als het echt niet gekker 
lijkt te kunnen, dan pushen 
wij het nog een stukje verder. 
Welcome to our club, the party 
that never stops.

CLUB EXTREME
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Dark is underground, dirty 
industrial en Scandinavisch. 
Warme houttinten, grote 
stukken vlees van de grill en 
een duistere uitstraling.

video Seeing is believing:
youtu.be/m6LRLOlXnRE

14

http://youtu.be/m6LRLOlXnRE


Natuurlijk vergelijk je 
onze offerte met die van 
anderen. Dit zijn de 7 
redenen waarom Oseven 
jouw keuze is!

Playful
Stylish
Bold1 Our food is

fingerlickin’
good2

Great value
for money
and no
surprises3

Foodies at
your table
and in the
kitchen4 Energetic

Flexible5 We set
the trend6

Startling
resourceful7

WAAROM  
OSEVEN?

seven =
heaven
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