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       the highest pop-up in Europe
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SUNSET PARTIES
Bent u nog op zoek naar een unieke locatie om een receptie, 
verjaardags- feest, teambuildingevent, afterwork drink of 
walking dinner te organiseren? 

Skybar Antwerp is de locatie dat u en uw gasten een onvergetelijke 
ervaring zal geven. 

Voor groepen vanaf 10 personen bieden we graag nog iets extra. Wij 
reserveren voor u een gezellig plaatsje op het 50m hoge terras bij 
mooi weer. Bij slecht weer blijft u bij ons hoog en droog waar u nog 
steeds van het zicht op de Antwerpse skyline zal kunnen genieten. 

Bent u op zoek naar iets meer privacy, dan kunt u ook een privé 
stuk terras met of zonder binnenruimte afhuren. 

Hieronder vindt u onze speciale formules terug die toepasbaar zijn 
op groepen groter dan 10 personen. Uiteraard kunnen we u ook een 
voorstel op maat maken. 

Gelieve alle menu/cocktailkeuzes door te gegeven per mail ten 
laatste 1 week op voorhand. 

Bij bevestiging van de reservatie met minimum omzet van 2500 
euro exclusief btw, bieden wij u de service aan om uw gekozen 
formule met gerechten op voorhand te laten proeven.

All Prijzen zijn exclusief btw. 

Inbegrepen: 
•  Locatie
•  Bediening 
•  Opkuis



THE KITCHEN
BY JÖRD

Dit jaar stellen we onze nieuwe samenwerking met Jörd catering 
voor.  Samen met Jörd zullen wij u voorzien van heerlijke 
zomerse hapjes, gerechten en cocktails. 

Hieronder vindt u diverse formules terug. Gelieve allergiëen en 
intolerentaties op voorhand mee te delen.

Alle formules zijn van toepassing  voor groepen vanaf 10 personen.

Prijzen zijn indicatief en kunnen verschillen naargelang uw aanvraag.



FINGER FOOD
Fingerfood formule a la carte 

Oesters

Goujonettes (gefrituurde pladijsfilets) 
met currytartaar en kervel 

Taco by JÖRD (varkenswang/koolsla/spinazie) 

Gazpacho shot (paprika/basilicum)

Blini met gravad lax zalm, gepekelde venkel 
en haring kaviaar

Crunchy huisgemarineerde kippendijen 
met pinda sausje en koriander

Crabcakes met chilli mayonnaise en koriander

4.5 euro p.p.

(special:  +2.50€)

Fingerfood formule 1

Blini met gravad lax zalm, 
gepekelde venkel en haring kaviaar

Crunchy huisgemarineerde kippendijen `
met pinda sausje en koriander

Crabcakes met chilli mayonnaise en coriander

12 euro p.p.

Fingerfood formule 2

PLATEAU BY JÖRD 
blini, taco, gazpacho, crabcake, kippendijensaté (met oesters + 6 €)

22 euro per 2 pers



Keuze uit dessert
Moelleux met citroenpraline en dropkruid

Citroentaart met meringue en browniecrumble

Pecan appeltaart met honing

8 euro p.p.

D INNER FORMULE
Dinner sharing formule

Keuze uit een hoofdgerecht:

Volgende salades serveren we bij het hoofdgerecht:

Volgende aardappelgerechten serveren we bij het hoofdgerecht:

Vlees
Aberdeenbeef 6 weken gerijpt, graangevoederd 125g 

Vis
Catch of the day seizoensgebonden 150g

Vegi
Seizoensgroenten van de dag

Salade 1
groene salade
zwarte olijf
feta

Salade 2
ratatouille
basilicum
pistache

Country potatoes
met zure room

Aardappeltjes in de oven
met tijm

Salade 3
kikkererwt
ras-el-hanout
waterkers

Salade 4
linzen
vijgen
mozarella

Aangepaste sauzen en brood inbegrepen. 

34 euro p.p.



Dinner menu 1
Voorgerecht
Lengfilet met zalmeitjes, prei en amandel jus 

Hoofdgerecht
Aberdeen met gebakken sucrine, pomme pont neuf , koffie jus  en noten

Nagerecht
Citroentaart met meringue en browniecrumble

42 euro p.p.

D INNER MENUS

Dinner menu 2
Voorgerecht
Carpaccio van kalf met beukenzwam, koolrabi, zilveruitjes en mosterdzaad

Hoofdgerecht
Zeebaars met duglére saus, gepekelde rode ajuin, boekweit, lompvis eitjes en
puree groene kruiden

Nagerecht
Sorbet van rood fruit met pernod, vanille chantille en meringue

48 euro p.p.

voor groepen vanaf 25 personen 



Dinner menu 3
Voorgerecht
Buikspek met limoen, ajuin crumble, groene kruidensalade en zilveruitjes

Hoofdgerecht
Kreeft bisque met pomme fondant, selder, prei, wortel, mayo, vis eitjes 
en kokkels

Nagerecht
Yoghurt crumble met groene thee jus en citroengras

56 euro p.p.

K IDS
Kids menu

“Maak je eigen burger” met frietjes en ijsje

22 euro p.p.



ONTBIJT FORMULE
voor groepen vanaf 25 personen 

Drinks
your morning glory

(rode biet met appel, passievrucht met vanille, 
gember met limoen)

Open Bar (7 u – 10.00 u)

•  koffie en thee naar keuze 
•  water
•  2 verse fruitsappen

WAKE UP CALL (optioneel)

Mimosa of een red forest rossini (japanese ice ball) 
geserveerd met prosecco 

12 euro p.p.

+6 euro p.p.

Food
breakfast for champions

Buffet

•  toast gravad lax zalm met venkel
•  roerei met haringkaviaar en dille
•  ijslandse Skyr (Romige yoghurt) met rood fruit, 
    meringue en granola
•  verloren brood met rabarber, verveine en popcorn
•  belegd Smorrebrod (krabsalade, geitenkaas,..)
•  vers fruit

BREAKFAST LIKE A KING (optioneel)

•  Oven baked bacon 
•  Blue Berry pancakes
•  1 oester p.p. 

25 euro p.p.

+10 euro p.p.



LUNCH FORMULE
voor groepen vanaf 25 personen 

Amuse

Belegde smörrebröd met

•  krabsalade, groene asperge, mosterd 
•  gravad lax, venkel, dille 
•  geitenkaas, rode biet, mierikswortel

Krabcake, chilimayo, koriander en huisgemarineerde 
crunchy kippendijen met pindasaus.

Ijslandse skyr met rood fruit en meringue 

28 euro p.p.

Dessert

Huisbereide salades

•  koolsla met hazelnoot en rozijnen
•  groene salades met olijven en feta
•  nordic salad met rode biet en mierikswortel



Vanaf 1 juli steken we weer met kop en schouders boven de 
huizen uit. 

Skybar Antwerp keert voor de 8ste editie terug naar de hoogste 
verdieping van het Lindner Hotel & City Lounge. Liefhebbers 
kunnen genieten van unieke cocktails en heerlijke menu’s met 
uitzicht op de antwerpse skyline.

THE SUNSET BAR
BY SKYBAR



DRANKENFORMULES
Drankenformule 1: Drankjetons of enkele rondjes

Bijkomende afspraken: 
Mensen moeten de jeton laten zien voor ze bestellen, zodat de mensen 
achter de bar weten voor wiens rekening er besteld wordt. Als ze dat 
niet doen, wordt de consumptie gewoon getikt en moet ze ook meteen 
betaald worden. M.a.w. een jeton laten zien op het moment dat het 
kassaticket al afgedrukt is, is te laat. 

Er kan niet bijbetaald worden op de waarde van een jeton.

1. 

2.

Drankenformule 2: Bandjes of op rekening van een tafel

U krijgt bij het binnenkomen x aantal bandjes van ons. U deelt deze 
uit aan uw gezelschap. Iedereen met zo’n bandje kan dan op rekening 
drinken. Op het einde van de dag krijgt u een overzicht van de 
genomen dranken en de prijs. Hiervoor kan u ons ook een 
maximumbudget geven, dat wij dan in het oog houden voor u. 

(Gebaseerd op de volledige drankenkaart en onbeperkt aantal consumpties 
mogelijk beperkt door een maximaal budget)

U krijgt bij aankomst x aantal drankjetons die u zelf uitdeelt aan uw 
gezelschap. U laat ons weten wat men kan bestellen met deze jetons. 

(Gebaseerd op: Beperkte kaart op voorhand doorgeven welke drankjes, beperkt 
aantal consumpties per persoon en een vooraf besproken maximum budget)



Onze volledige drankenkaart vindt u terug op onze website. 
Hieronder vindt u uitsluitend onze cocktail selectie terug.

CO CKTAILS

Popular & unplugged classics

Pampero Blanco rum - passievrucht sherbet 
- verse vanille - munt - limoen - ginger ale

Tiki Passion

Ketel One vodka - handgeplukte rode 
bosvruchtenmix - limoen

Red forest
Caipiroshka

Bulleit Bourbon - Talisker 10y – citroen – 
honing-gember siroop - angostura bitters 
- eiwit

The “Ultimate” 
Penicilline



citroengras - gember - kaffir limoen 
blaadjes - limoen - rietsuiker & Ketel One 
Vodka

Only for the happy few

Ketel One
Asian serve

Don Julio Reposado - Carpano rode vermout 
- Belsazar droge vermout - veenbessen 
bitters - agave siroop

Barrel Aged Rosita

Ciroc Vodka - lavendel - sali - tijm - 
rosemarijn - citroen - rietsuiker

Ciroc en Provence

Zacapa 23 rum - passievruchten sherbet - 
huisgemaakte amandel crème - Creole 
bitters
Garnering: schuim van Tom Kha Kai siroop 
(kokosnoot, citroengras & gember, kaffir)

The Polynesian
pearl diver



Japanse ijsbal gemaakt van Gancia bitter
rode vruchtenmix en Grand Marnier
afgetopt met Pommery Brut Royal

Champagne Cocktails 

Red Forest Rossini

Japanse ijsbal gemaakt van Grand Marnier 
appelsien sherbet afgetopt met Pommery 
Brut Royal

Mimosa

Johnnie Walker Black label & Sicilian Limonade

Highballs with Fevertree lemonades 

John Lemon

Zacapa 23 rum & Fevertree Ginger beerDark ‘n Stormy

Tanqueray Ten - Fevertree Mediterranean Tonic 
of een gin naar voorkeur

The Perfect G&T

Bulleit Bourbon- Fevertree Ginger Ale & appelsienHorse’s Neck

Ketel One Vodka - Fevertree Ginger Beer & limoenMoscow Mule

gember - limoen - rietsuiker - kaffir - citroengras

Mocktails – geen alcohol

Asian Iced Tea

gember - honing siroop - Kuzmi Tea - Il Nostro 
Chinotto (slow food cola) - bergamot sap

Bangkok Non-Stop



Reservaties van een tafel lopen uitsluitend via onze website 
op www.skybarantwerp.be

Wil je komen eten met meer dan 10 personen?
Graag op voorhand even reserveren 
info@skybarantwerp.be

Op ons terras worden enkel drinks en fingerfood 
geserveerd. Maar als je bij ons komt eten, kan je wel 
aperitieven op het terras. Indien u garantie wil van een plek 
op het terras kunnen wij een plek reserveren mits een extra 
fee van 10 euro per persoon hierin is ongelimiteerd 
drinkwater inbegrepen.

Een reservering is pas gewaarborgd bij ontvangst van de `
« voor akkoord » ondertekende bevestiging en na de 
betaling van het voorschot dat wordt gevraagd. 

In geval van annulering door de klant tussen de 30ste en de 
5de dag vóór de datum van het event zal 50% van de 
waarde van de prestatie moeten worden betaald als 
schadevergoeding. Indien een bestelling wordt geannuleerd 
binnen de 5 dagen voorafgaand aan de prestatie moet 80% 
van de totale waarde worden betaald als schadevergoeding. 
De annuleringslimiet bedraagt 56 uur. 

RESERVEREN



Het aantal deelnemers zal ten laatste 56 uur voor de 
geplande datum vastgelegd worden. Boven deze marge 
zullen de bestelde maar niet gebruikte maaltijden worden 
gefactureerd. 

Betaling: de klant verbindt zich ertoe om, op eenvoudig 
verzoek van het On The Rocks Concepts en uiterlijk op een 
door otrc te bepalen datum, een voorschot gelijk aan 50% 
van het totale bedrag van de pro forma factuur te betalen 
(bij bedragen van >10000 euro). Dit voorschot wordt in 
mindering gebracht met het bedrag van de eindfactuur. 
Betreft de overeenkomst een reeks opeenvolgende, 
gelijkaardige prestaties, dan verbindt de klant zich ertoe 
om, op eenvoudig verzoek van otrc en uiterlijk op een door 
otrc te bepalen datum, een voorschot te betalen gelijk aan 
het volledige bedrag van de eerste prestatie in de reeks. Dit 
voorschot zal pas in mindering gebracht worden van het 
bedrag van de eindfactuur van de laatste prestatie in de 
reeks. Indien de klant het gevraagde voorschot niet uiterlijk 
op de door otrc bepaalde datum heeft betaald, heeft otrc 
het recht om zonder ingebrekestelling en zonder dat enige 
vergoeding zal verschuldigd zijn, een einde te stellen aan 
de overeenkomst ten laste van de klant. 

De aldus voorziene beëindiging van de overeenkomst door 
het hotel gebeurt door eenvoudige schriftelijke 
kennisgeving.



PARKEREN

Parkeren kan u in de publieke parking van onder het 
Lindner Hotel.

Een glaasje te veel op?
Het centraal station en de tramhalte zijn
vlakbij.

http://interparking-px.Rtrk.Be/nl/nd-parking/centraal/

BETALINGEN

Bij ons betaal je in cash, visa, mastercard en maestro.

De opstelling van de zaal is afhankelijk van het aantal personen.
Maximumcapaciteiten:
receptie: 180 – 250
zittend : 120
walking dinner: 180 - 200

Oppervlakten: 400 m2 indoor en 70 m2 terras.

ZAAL



VOORWAARDEN M.B.T
DE ZAAL
De huurprijs van de zaal bedraagt 2.000 euro, dit is de 
nettor prijs en indien er geen catering wordt genomen. Met 
catering kan de huurprijs uiteraard dalen afhankelijk van de 
omvang.

De gehele ruimte is volledig rookvrij. Om veiligheids- en 
geluidsredenen wordt het terras om 00:00 uur gesloten.
Qua geluid mag enkel de eindversterking van het hotel 
worden gebruikt.

Dj sluit zijn installatie aan via het podium op ons systeem.
Vanaf 24:00 tot 01:00 is er enkel achtergrondmuziek 
toegestaan. Na 01:00 wordt geen muziek meer toegestaan, 
mits afname van alle hotelkamers.

De geluidskast wordt enkel bediend door medewerkers van 
het hotel. In de zaal zullen enkel stoelen en tafels geplaats 
worden naar zaalindeling die ontvangen zal worden door de 
organisatie. Deze zaalindeling wordt ons minstens 10 
dagen op voorhand doorgegeven.

Leveringen voor the 12th floor gebeuren via de dienstlift 
aan de lange kievitstraat. Afmetingen van de dienstlift: 
diepte (1.47m), breedte (0.88m), hoogte (2.35m) – met 
overstap op 2de verdieping.



FACILITEITEN
Op de 12de verdieping van het Lindner Hotel & City 
Lounge Antwerpen heb je een spectaculair uitzicht over 
onze mooie stad!

Deze multifunctionele ruimte is speciaal ingericht voor het 
organiseren van een bedrijfsevent, receptie of walking 
dinner, congres, seminarie of zelfs voor een filmopname.
In verband met geluidsoverlast is het enkel mogelijk om
(live) muziek na 01:00 te gebruiken mits een groot aandeel
van de hotelkamers wordt afgenomen. Dit bedrag is
vastgesteld op € 20.000,00 per nacht exclusief ontbijt aan €
20,00 en city tax aan € 2,50 per persoon per nacht. (op basis
van beschikbaarheid)

(man/vrouw) inclusief voorzieningen voor mindervaliden

beamer-dvd-flatscreen-projectiescherm

incl. 1 microfoon op podium

Toiletten

Open garderobe

Lounge zetels

Projectiemiddelen

Begrensde geluidsinstallatie (90 decibel)



FOTOREPORTAGE

De klant wordt verzocht otrc vooraf op de hoogte te brengen 
van de eventuele aanwezigheid van een fotograaf.

BETALENDE SERVICES

150 euro per avond
Vestaire / toilet dame

150 euro per avond
Onvangstdame voor guestlist

vanaf 300 euro
Dj’s, artiesten en dj sets

125 euro
Dj installatie + booth

op basis van uw wensen
Fotografen

25 euro /stuk /dag
Led- spots



TECHNISCH: 
LICHT, GELUID EN BEELD
Voor het overbrengen van versterkte geluidssignalen (spraak en/of 
muziek) bent u verplicht gebruik te maken van de aanwezige eind 
versterking en luidsprekers.

De infrastructuur is zodanig ingericht dat u uw eventuele installatie 
kunt aansluiten op ons systeem. Indien u een power-mixer 
(mengpaneel met ingebouwde versterker) heeft kunt u via een line-out 
uw signaal versterken en weergeven. Om geluidsoverlast naar de onder-
liggende kamers te reduceren is de geluidsinstallatie begrensd tot 
110db. Vanaf 24:00 uur wordt deze limiet automatisch verlaagd naar 
80db.

De licht,- geluids- & beeld installatie bestaat uit:
Verlichting: 
16x par56 rgb, 153 leds incl. Filter
Eindversterking: 
1 x samson sx3200 (1 x 3200 watt) 2 x samson sx2400 (2 x 2400 watt)
Luidsprekers: 
4 x hk audio® pr:o 12 top 8 x hk audio® pr:o 15 top
Mixer: 
yamaha muziek mg-166cx 16-channel mixer equalizer: samson s-curve 231 
sx31
Band beeld:
Hitachi cp-x1250 xga, 4500 ansi lumen data/video projector

Bijzondere voorwaarden voor verhuur van zalen

Voorwaarden voor bevestiging vergaderingen: 50 % van het voorziene 
bedrag van de bestelling zal worden gevraagd als voorschot bij bedragen 
> 10000 euro.



DIEFSTAL EN BESCHADIGING
VAN MATERIAAL
Otrc is niet aansprakelijk voor de diefstal van materiaal, 
noch voor de beschadiging van materiaal of de schade (incl. 
Technische installatie) veroorzaakt door materiaal dat door 
de klant wordt meegebracht in het hotel. De klant dient zelf 
zorg te dragen voor de integriteit en de veiligheid van dit 
materiaal en sluit zelf de diefstal-, schade- en 
aansprakelijkheids- verzekeringen af die hij nodig acht.

MUZIKALE OF 
COMMERCIËLE EVENTS
De voorafgaande formaliteiten die voor bepaalde 
evenementen vereist zijn, zoals de aangifte aan sabam en 
elke ociële of wettelijke toelating voor de organisatie van 
muzikale activiteiten, moeten worden geregeld door de 
klant. Deze moet tevens alle kosten, taksen en betalingen in 
verband met het evenement in kwestie voor zijn rekening 
nemen. De reservering wordt slechts aanvaard na 
voorlegging van het bewijs dat de vereiste formaliteiten 
vervuld zijn. Hetzelfde geldt voor elke verkoopactiviteit en 
elk commercieel evenement.



GEBRUIK VAN 
NAAM-EN HANDELSMERK

Voor elk gebruik van de naam van skybar of het lindner 
hotel, het logo of het handelsmerk moet vooraf de 
schriftelijke toestemming van otrc worden verkregen.




