One crazy animated dinnershow for you and your colleagues!

Welkom bij Retro Spectacle
in Cargo Club.
Denk aan cabaret. Denk aan een mysterieuze
mimespeler. Denk aan spectaculaire kaarttrucs.
Laat u een avond lang onderdompelen in een
magische retrosfeer en dát in het unieke en
authentieke kader van Cargo Club!
Een gastheer met een - charmante - hoek af.
Goud blinkende grammofoons en sfeervolle
swing jazz muziek voeren u driekwart eeuw
terug naar het Parijs van La Môme met zijn
broeierige bars en vergooide liefdes.
Dit alles in combinatie met een heerlijk diner en
verrassende acts.
Ça c’est Retro Spectacle.
Boeiend als het leven zelf.
Soyez le bienvenu!

Het karaktervolle interieur van Cargo Club wordt voor
de gelegenheid verrijkt met rood fluwelen gordijnen
en andere decorelementen om iedereen in de juiste
sfeer te brengen. De avond start met een receptie
aan hoge statafels. Daarna wordt een seated diner
geserveerd met een kwalitatieve catering. Special
acts zorgen voor verrassend entertainment tussen
de gangen door. Terwijl een live-band muzikaal
teruggaat in de tijd.

Cargo Club
Het karaktervolle interieur van Cargo Club wordt voor de
gelegenheid verrijkt met rood fluwelen gordijnen en andere
decorelementen om iedereen in de juiste sfeer te brengen.
De avond start met een receptie aan hoge statafels. Daarna
wordt een seated diner geserveerd met een kwalitatieve
catering. Special acts zorgen voor verrassend entertainment
tussen de gangen door. Terwijl een live-band muzikaal
teruggaat in de tijd.

19u
20u
Onthaal
De portier en hostess in jaren ’20-outfit
verwelkomen de gasten. Alle dames
krijgen bij het binnenkomen een roos.
De genodigden beleven daarna een
eerste magisch moment met de Magic
Mirror Photobooth, een interactieve
photobooth die de allernieuwste
interactieve technologie gebruikt voor
het maken van retro-foto’s. De spiegel
kan volledig gepersonaliseerd worden
met uw bedrijfslogo en boodschap.

19u
20u
Aperitief
Uw gasten worden uitgenodigd
voor een receptie aan statafels met
barkrukken. Obers in retro-outfit
serveren het aperitief en meerdere
hapjes, terwijl de DJ sfeervolle
achtergrondmuziek speelt.
De live-band maakt zich klaar om het
diner dat volgt muzikaal te begeleiden
met aanstekelijke swing jazz. “It don’t
mean a thing, ...”

20u
23u
Seated dinner
Onze gastheer opent de avond met een
knipoog. Daarna volgt een verzorgd en
kwalitatief driegangenmenu. Tussen
de gangen door zijn er twee special acts
die voor verrassing en ongeloof zorgen.
De live-band verzorgt de muzikale
omlijsting met tijdloze nummers.

Am us e 1

Smokey coquille

MENU

GLITTER&GLAMOUR
Ervaar met deze menu de échte zin van het woord
‘feestmaaltijd’. We zetten het gevoel van een overthe-top soirée om naar een culinair spektakel.
Van shooters, glitter, glamour, tot rokend droogijs
en glinsterende presentaties, … Ontdek de magie
van een onvergetelijk feest in combinatie met
pure gastronomie waarbij we al uw zintuigen
prikkelen! Trakteer uw gasten op een spetterende
avond vol verrassingen.
Eat glitter and shine all day!

Carpaccio coquille | crèm
e bloemkool | algenkaviaa
r|
algenchips | erwtenkress
| Effect met droogijs

Am us e 2

Rabbit in the hat

Zwart glas | lolly van koni

jn | crumble van cashewno
ten |
caramel van rode biet en
jasmijnthee

Me nu

Time for shots!

Fregola sarda met tartaar
van venkel, rode biet, appe
l en
courgette |gerookte eend
| crème van rode biet | zure
room |
hazelnoot | kroepoek van
saffraan | paarse shiso |
shooter van venkel, rode
biet, appelsap | schuim va
n yuzu

Sparkles/sparkles/spar

Gegrilde parelhoenfilet |

kles

gratin van aardappel met
gepofte
gerst | crème van erwtjes
| edamameboontjes |
groene asperge | gegrilde
eringii-champignon |
hippoleaves | fond met ste
ranijs

Mirror, mirror on the w

all

Brownie van chocolade |
textuur van witte chocola
de |
aardbei | framboos |gel va
n passievrucht | quenelles
van
yoghurt | crumble van bo
terkoekjes | pop candy |
eetbaar bloemetje

23u
00u

after dinner
Na het diner creëert een professionele
DJ met een bijzondere platencollectie
en twee originele hoorngrammafoons
een ongeëvenaarde Great Gatsbysfeer. De sfeervolle retro-muziek kan
uitgebreid worden tot een allround
party-set.

Een all-in formule voor
bedrijfsgroepen
Cargo Club is gelegen in het Antwerpse
Schipperskwartier, op een boogscheut
van het MAS. Het club-interieur is het
ideale decor voor deze Retro Spectacle
dinnershow.
Momenteel zijn groepen tot 50
personen mogelijk, als de regels
versoepeld worden, kan dit aantal
verhoogd worden.

Inbegrepen in dit
budget:
•
•
•
•
•
•
•
•

Huur van de zaal
Schoonmaak en vaste onkosten
Receptie
Magic Mirror Photobooth
Optreden liveband, acts en dj-set
Seated dinner, drie gangen
Drankenforfait met open bar
Eventmanager en professionele
bediening

250€

per persoon
, excl. btw
(voor groep
en van
50 personen
)

Wenst u een onvergetelijke indruk
te maken op uw gasten?
Neem dan gerust even contact met ons op.
CARGO CLUB
Lange Schipperskapelstraat 11-13
2000 Antwerpen
tel +32 (0)478 28 27 83
info@cargoclub-events.be
www.cargoclub-events.be

ATMOSFEER CONCEPT AGENCY
9150 Kruibeke
tel +32 (0)473 40 35 30
info@atmosfeerconcept.com

