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Hartelijk dank voor uw interesse in OBA Congres, uw partner voor presentaties en evenementen in hartje Amsterdam. OBA Congres maakt deel uit van OBA Oosterdok,
een prachtig gebouw op het Oosterdokseiland met een
ruim uitzicht over de stad. Met uw keuze voor OBA Congres steunt u de Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam, een culturele instelling die er sinds 1919 voor alle
Amsterdammers is.
OBA Congres biedt alle moderne faciliteiten voor al uw
bijeenkomsten. De zalen lenen zich uitstekend voor presentaties, vergaderingen, workshops, congressen en private
dining. Tijdens uw evenement nemen wij alle zorg uit handen, zodat u op de dag zelf ontspannen alle aandacht op
uwgasten kunt richten.
OBA Oosterdok is goed bereikbaar, het ligt op een steenworp afstand van het Centraal Station Amsterdam en ook
pal naast een ondergrondse parkeergarage.
In deze brochure vertellen we u graag meer over de
mogelijkheden van OBA Congres. Zo geven wij u aan de
hand van plattegronden in woord en beeld een rondleiding door het gebouw, aangevuld met alle informatie die
u nodig heeft over de faciliteiten en capaciteiten. Ook
vindt u enkele voorbeelden van het aanbod van de Torenkamer van Babel. Deze arrangementen zijn ter inspiratie;
wij behandelen iedere aanvraag als maatwerk. Neem gerust contact op om alle mogelijkheden te bespreken. We
helpen u graag.
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Met vriendelijke groet,
OBA Congres
Nicole Overweg
Ephraïm Beks
Ron Wirtz
Hanae Ettaibi

Oosterdokskade 143
1011 DK Amsterdam
020- 523 09 10
congres@oba.nl
ingang OBA

a. OBA Forum
b. 6.2 vergaderzaal
c. 6.1 vergaderzaal
d. 6.3 Singelzaal
e. 6.4 Herenzaal
f. 6.5 Keizerzaal
g. 6.6. Prinsenzaal
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Na een ingrijpende verbouwing presenteren wij u graag onze vier nieuwe vergaderzalen op
de zesde verdieping, vernoemd naar de vier grootste grachten van de stad. Naast een comfortabele setting met designmeubilair, wordt u in de Prinsenzaal getrakteerd op een prachtig
uitzicht over de stad.
Alle ruimtes zijn flexibel inzetbaar voor gezelschappen tot 90 personen en standaard voorzien
van een beamer, flip-over, whiteboard, internetaansluiting en dvd-speler.
Hiernaast beschikken wij over andere ruimtes, verspreid door het gebouw, die zich goed lenen
voor gezelschappen tot 20 personen. Deze ruimtes zijn uitermate geschikt voor kleinere workshops, vergaderingen en break-out sessies. Heeft u interesse in een kleinere ruimte? Laat het
ons weten, we helpen u graag.
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Voor presentaties en voorstellingen bieden wij het OBA Forum. Dit is een hoge ruimte met
een uitschuifbare tribune en een balkon, die beide perfect zicht bieden op het grote scherm.
De tribune heeft een capaciteit van 57 personen die met stoelen kan worden aangevuld tot
90 personen.
OBA Forum wordt door een geluidsdichte, glazen wand gescheiden van het gebouw. In
combinatie met de grote raampartijen zorgt dit voor daglicht in overvloed. Als uw event
een donkere ruimte nodig heeft, is het uiteraard mogelijk de gordijnen te sluiten.
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Op de zevende etage van OBA Oosterdok vindt u het OBA Theater, dat met een capaciteit
van 260 zitplaatsen geschikt is voor grotere presentaties en voorstellingen. Het podium van
180 vierkante meter is voorzien van alle professionele faciliteiten, inclusief een backstageruimte
met monitoren.
Grenzend aan het OBA Theater ligt een foyer, eventueel met garderobe. Gasten kunnen hier
worden ontvangen met koffie, in de pauze van een snack genieten of ter afsluiting borrelen.
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voorzieningen*

kaartverkoop

restaurant Babel

tarief 2
tarief 3
dagdelen dagdelen
Excl.
Excl. btw
btw

u- vorm

school

cabaret

bioscoop

Prinsenzaal 6.6

24

20

20

36

40

B, W, F, G, V

300

475

650

Keizerzaal 6.5

20

16

16

24

30

B, W, F, G, V

300

475

650

Prinsen- & Keizerzaal

36

32

36

68

90

B, W, F, G, M, V

600

950

1200

Herenzaal 6.4

20

16

16

24

30

B, W, F, G, V

300

475

650

Singelzaal 6.3

20

16

16

24

30

B, W, F, G, V

300

475

650

Heren- & Singelzaal

32

30

32

56

70

B, W, F, G, M, V

600

950

1200

zaal 6.2 / 5.2 /4.2 / 2.2
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X

X

X

X

TV, W, F

175

225

300

zaal 6.1

16

14

12

16

16

TV, W, F, V

250

375

450

zaal 5.1 /4.1 / 3.1

20

16

16

20

20

TV, W, F, V

250

375

450

OBA Forum

X

X

X

X

90

B, W, F, G, M

800

1225

1750

OBA Theater 7e etage

X

X

X

X

260

B, W, F, G, M

1250

2250

3500

Ronde (Mulisch) zaal

X

X

X

X

30

300

475

650

h
trap naar
de 6e etage

tarief 1
dagdeel
Excl.
btw

carré

bar

i
trap

terras

*uitleg voorzieningen
ingang OBA

beamer

B

whiteboard

W

flipover

F

geluidsinstallatie

G

h. OBA Theater

microfoon

M

i. private dining / Torenkamer

tv-scherm

TV

Video conference set
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Organiseert u een uitgebreide vergadering, een presentatie of een andere bijeenkomst die tussendoor
In augustus 2018 is in de OBA aan het Oosterdok op de zevende etage het nieuwe
restaurant Babel geopend, waar iedere bezoeker welkom is voor een hapje en een drankje.
Aan de voorkant van het pand beschikt Babel over een exclusieve ruimte voor besloten
lunches, borrels en diners met een fenomenaal uitzicht over de stad Amsterdam.
Het restaurant weerspiegelt de lokale trots, heeft internationale allure en is bij uitstek
dé plek om uw gasten te verrassen.
Wij verzorgen hier graag een lunch, borrel of diner op maat.

meerdere momenten van ontspanning behoeft? Speciaal voor deze gezelschappen hebben wij een
dagarrangement opgesteld; een combinatie van momenten tijdens ochtend en middag waarin wij uw groep
van eten en drinken voorzien voor een vaste prijs van € 26.50 per persoon.
ochtend/ontvangst

• Gedurende hele ochtend onbeperkt koffie, thee en fruit- en kruidenwater
• Ochtend break met een gezonde snack
lunch

• 3 soorten broodjes per persoon met divers beleg (vlees, vis, vega)
• Handfruit van het seizoen
• Karaf fruit- en kruidwater en verse sappen of (karne) melk

middag
• Gedurende hele middag onbeperkt koffie, thee en fruit- en kruidenwater
• Assortiment frisdranken
• Middag break met een gezonde snack
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voor een fris begin van de dag zorgen onderstaande arrangementen ervoor dat u

Wij bieden diverse koffie- en drankenarrangementen aan voor tijdens het evenement of in de pauzes. Deze

en uw gasten de dag goed kunnen beginnen.

arrangementen kunnen worden geserveerd in de foyerbar of in een van de te reserveren vergaderzalen.

powerbreak ochtend

OBA koffie arrangement
Gedurende het dagdeel van uw bijeenkomst verzorgen wij:

6,50

Gedurende de ochtendbreak van uw bijeenkomst verzorgen wij:

• Kannen koffie, thee en karaf fruit- en kruidenwater

• Kannen koffie, thee en karaf fruit- en kruidenwater

• Huisgemaakt koekje

6,25

• 2 Soorten verse sappen
Amsterdams koffie arrangement
Gedurende het dagdeel van uw bijeenkomst verzorgen wij:

• Vegan bananen brood

7,25

• kannen koffie, thee en karaf fruit- en kruidenwater
powerbreak middag

6,60

• drie soorten verse sappen
• energybar

Gedurende de middagbreak van uw bijeenkomst verzorgen wij:

• Kannen koffie, thee en karaf fruit- en kruidenwater
• Frisdrank

Het is ook mogelijk om een koffiearrangement zelf samen te stellen. De samen te stellen opties staanhieronder

• Energybar

beschreven. Mocht u andere wensen of aanvullingen hebben, horen wij dit graag!
Heeft er iemand in uw gezelschap te maken met allergieën? Geen zorgen! Wij hebben verschillende
gebakjes/koeken die vrij zijn van allergenen. Wij horen graag waar wij rekening mee moeten houden.
prijzen per persoon:

• Koffie & thee per dagdeel

4,00

• Fruit- en kruidenwater per dagdeel

1,50

• Frisdranken assortiment, per flesje

2,95

• Amsterdams water plat of bruis (0,25 / 0,75 cl)
• 2 soorten verse sappen

2,75 / 4,00
4,00

lekker voor erbij!

lekker voor erbij!

Huisgemaakte koekjes (2 p.p.)

1,25

Muffin (diverse smaken)

2,75

Gevulde koek

2,75

Chocolate chip cookie

2,75

Petit four (met logo + 0,50)

2,95

Gesorteerd gebak van Holtkamp

4,75

Handfruit

1,00

Verse smoothie

3,75

Chocolate chip cookie

2,75

Mueslireep

3,50

Muffin

2,75

Handfruit

1,00

Punt appelgebak (slagroom + 0,50)

3,50

Punt appelgebak (slagroom + 0,50)

3,50

Verse fruitsalade van het seizoen

4,25

Carrotcake/brownie

3,00

Vegan bananenbrood

4,00
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Ook de lunches zijn geïnspireerd op de keuken van ons restaurant, Babel. Onze menukaart verschilt per
seizoen en daarmee ook de samenstellingen van de lunches. Heeft u interesse in een geheel
vegetarisch assortiment? Laat het ons weten, dan bespreken wij samen met u en onze chef de
mogelijkheden.

Babel lunch basis

13,50

• Selectie van broodjes met divers beleg (vlees, vis, vega) (3 p.p.)
• Handfruit
• Karaf fruit- en kruidenwater of (karne)melk
Babel lunch deluxe

15,00

• Selectie van broodjes met divers beleg (vlees, vis, vega) (3 p.p.)
• Huisgemaakte vegetarische quiche of vegetarische salade
• Karaf fruit- en kruidenwater en verse jus d’orange of (karne)melk
Babel combi lunch

16,00

• Huisgemaakte vegetarische seizoenssoep
• Selectie van broodjes met divers beleg (vlees, vis, vega) (3 p.p.)
• Karaf fruit- en kruidenwater en verse jus d’orange of (karne)melk
lunch met voucher

15,00

Lunch in ons restaurant naar eigen keuze op basis van nacalculatie. Wij zullen een tafel voor u reserveren en
uw gasten kunnen gebruik maken van alle gerechten en dranken die wij in ons restaurant aanbieden.
Uw gasten kunnen de maaltijd bij inlevering van een voucher meenemen, waarna wij een factuur opmaken.

lekker voor erbij!
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Huisgemaakte quiche Lorraine (klein rond)

3,50

Portie friet met mayonaise

3,50

Soep van het seizoen

4,50

Broodje Holtkamp kroket met mosterd

5,50

Saucijzen- of kaasbroodje

3,00

Boerenhangop met compote van seizoensfruit en crumble van Bastognekoek

3,75

Rondje luxe koffie en thee met friandises

4,00

Fruitsalade van fruit uit het seizoen

4,25

2 soorten verse sappen

4,00
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zelf samenstellen
Daarnaast heeft u de keuze uw borrel aan te kleden met diverse koude of warme
hapjes.
Na een vergadering of evenement nog even gezellig napraten in onze foyer, stadsbar of restaurant
terwijl u geniet van het prachtige uitzicht over Amsterdam, onder het genot van een hapje en een
drankje? Ook hiervoor hebben wij een en ander beschikbaar.

borrel op nacalculatie
Keuze uit ons volledige drankenassortiment:
• Frisdranken
• Sappen
• Heineken pils
• Glas huiswijn rood/wit
• Amsterdam water plat/bruis

OBA arrangement

assortiment warme hapjes (inclusief bijpassende sausjes):
Ambachtelijke bitterballen (3st.)
Vegetarische mini loempia’s (3st.)
Kaasstengels (3st.)
Butterfly garnalen (3st.)
Falafelballetjes (3st.)
2,95
4,00
3,50
4,25
2,75

12,50

Onze gastvrouwen en –heren gaan gedurende 1 uur rond met de dranken uit het Hollands
drankenassortiment, bestaande uit diverse frisdranken, sap, Heineken pilsener, Heineken 0.0%, witte en

assortiment koude hapjes (per statafel):
Groentereepjes met hummus
Mix van luxe noten

3,00
3,00
3,00
3,50
3,00

2,85
6,00

Mediterrane olijvenmix

3,50

Kaas- en worstplankje Basic

2,50

kaasstengels

3,00

Kaasplank met vijgenchutney en toastjes (p.p.)

5,00

Charcuterieplank (p.p.)

5,00

rode huiswijn. Daarnaast heeft u de keuze uw borrel aan te kleden met diverse koude of warme hapjes.
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walking dinner
We serveren u en uw gasten kleine handzame gerechten, zodat uw gasten de gerechten staand en/of in
eenflexibele setting kunnen eten. Hierbij plaatsen we graag de kanttekening dat walking dinners beschikbaar
zijn voor groepen vanaf 10 personen. Prijzen vanaf € 27,50 per persoon.

Italiaans buffet

22,50

Koude gerechten

•

Salade caprese, mozzarella, tomaat, pesto en mesclun

•

Panzanella salade, brood, tomaat, olijven, rode ui en kappertjes

•

Landbrood met olijven tapenade & roomboter

Warme gerechten
sit-down dinner

•

Tomatensoep met kruidenolie

Onze keukenbrigade serveert dagelijks wisselende gerechten en stelt graag met zorg een menu voor
u samen. Bij alle diners serveren wij brood uit onze steenoven met Amsterdamse roomboter.

•

Lasagne met gehakt, groenten en oude kaas

•

Penne pasta á la funghi en groene kruiden

•

Pasta pesto met kip, broccoli, rode ui en knoflook

Wist u dat wij toegang hebben tot een prachtige wijncollectie?

seizoensbuffet

Graag stemmen wij een arrangement met u af dat past bij het menu van uw keuze en uw budget.

27,50

Diverse warme en koude gerechten uit het seizoen gekozen door onze chef

• 2-gangen menu

26,50

• 3-gangen menu

32,50

• 4-gangen menu

42,50

• 5-gangen menu

52,50

Koude gerechten

•

Quinoa salade met biet, erwten, geroosterde noten, yoghurt-dressing en munt

•

Noodlesalade met geroosterde kip, paksoi, paprika, gebakken kokos met pinda`s

•

Frisse groene salade met diverse toppings en dressing

•

Boerenlandbrood met gezouten boter

Warme gerechten

•

Gestoofde kippendij met rode wijn sjalotten jus en groente

•

Gebakken koolvis op spitskool en kerrie beurre blanc

•

Hollandse aardappelpuree met room, boter en verse nootmuskaat

•

Geroosterde vergeten groenten uit de oven met pesto

Op deze opdracht zijn uitsluitend onze algemene voorwaarden en condities van toepassing.
Deze algemene voorwaarden zijn verkort.

definitieve aantallen
Het aantal gasten dat zeven werkdagen voor de uitvoering van uw bijeenkomst bij ons bekend is, geldtals
minimumaantal voor de eindfactuur. Indien er minder gasten aanwezig zijn op de ontvangst dan bevestigd
bereken wij 75% van het voor gecalculeerde drankenbedrag door.

uitloop van de ontvangst
Indien de ontvangst uitloopt zullen wij extra personeelskosten en drankverbruik in rekening brengen.
Voor de volledige voorwaarden, klik hier.
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Oosterdokskade 143
1011 DK Amsterdam
020-52 30 910
congres@oba.nl

