
4

3

ingang

2

1

6

5

EEN DAK  
MET MOGELIJKHEDEN

LEGENDA
1. Op Het Dak, Schieblock
2. Centraal Station
3. Hofplein
4. Luchtsingel
5. Stadhuis
6. Schouwburgplein

CONTACT
Wees welkom Op Het Dak.
We denken graag met de klant mee over de juiste invulling.

Voor meer informatie kun je mailen naar  
info@ophetdak.com  of bellen naar +31 (0)6 8785 0818.
Valerie of Rogier zullen contact opnemen voor een  
persoonlijk advies.
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WAT KAN  
ALLEMAAL
OP HET DAK
Je kunt hier brainstormen in het groen. Broeden 
op innovatie binnen het bedrijf. Vergaderen met 
goede koffie en eten. Workshops geven of een 
teamdag organiseren. En er kan meer, trouwen 
bijvoorbeeld.

WAAR KUN JE AAN DENKEN
workshops – demonstraties – presentaties 
– feest - film & foto opnames – vergaderen – 
borrel – ontbijt – lunch – diner

OP HET DAK
Op Het Dak is een uniek dakrestaurant in het centrum van  Rotterdam 
gelegen aan de grootste dakakker van Europa.  
Het restaurant bevindt zich bovenop het Schieblock, een verzamel gebouw 
voor creatieven in Rotterdam. Hier aangekomen sta je plotseling in een 
groene oase met een uitzicht over de skyline. We zijn een voorbeeld van 
innovatie en transformatie, van plat dak naar groen dak. Hier wordt 
groenten, fruit en kruiden verbouwd en de honingbijen zorgen voor 
stadshoning. De keuken kookt van eigen oogst: vers & verrassend en met 
liefde voor het culinaire experiment. 

TOT JOUW BESCHIKKING 
Bar
Beamer
2x toilet
Garderobe
Projectie muur
Zaal met open plan
Eco verwarming
Uitzicht over de tuin
Open binnen en buitenkeuken
Gastheer/-vrouw & kok

RUIMTE & INDELING
Op Het Dak heeft ruimte voor groepen van 5 tot 50 personen.
Diner of buffet opstelling, een rij tafels of bistro setting met een bar. 
Kleine presentaties of demonstraties met een uitgebreide borrel, het kan 
allemaal plaatsvinden in onze ruimte die is voorzien van een geavanceerd 
eco verwarmingssysteem, geluid, techniek en projectie mogelijkheden.
Catering is op maat naar elke wens, ons aanbod omlijst ingrediënten  
uit het seizoen, uit eigen tuin en van (stads)boeren en voedselmakers uit  
de regio.

DIT IS OP HET DAK
geheel verzorgde catering – unieke locatie – omgeven door de tuin –
goede bereikbaarheid - een plek voor bijzondere kruis bestuiving


