WELKOM
BIJ AMSTEL
BOATHOUSE
Amstel Boathouse is gevestigd op een prachtige locatie
net buiten de hectiek van de stad, middenin het Martin Luther
Kingpark en heeft een rijke geschiedenis van meer dan
130 jaar. Amstel Boathouse, voorheen Miranda Paviljoen,
is na een grondige verbouwing getransformeerd in een
sfeervol restaurant met een groot terras, een overdekte
veranda en een evenementenlocatie met maar liefst acht
verschillende zalen. Daarnaast beschikt de locatie over
een eigen aanlegsteiger aan de Amstel en een naastgelegen
parkeerterrein waar onze gasten gratis kunnen parkeren
o.b.v. beschikbaarheid.
Amstel Boathouse is gevestigd op steenworp afstand van RAI.
Loop binnen 15 minuten naar ons restaurant of neem een taxi
en je staat binnen drie minuten op de stoep.
In deze brochure vind je informatie over de verschillende zalen,
de faciliteiten en de catering mogelijkheden die wij aanbieden.
Laat je inspireren door Jouw Plek aan de Amstel.
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HOLLANDSE TUIN
De Hollandse Tuin is geschikt voor
creatieve meetings, maar ook voor een
gezellige borrel of privéfeest. Met een
eigen entree, terras, garderobe en bar
is de Hollandse Tuin compleet.
De ruimte is te combineren met het
Waterland. Eventueel kan het Wapen
van Amsterdam hier ook bij betrokken
worden, waardoor de capaciteit nog
groter wordt.

Capaciteit
40 - 100 personen
Grootte
105 m2
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Capaciteit
40 - 100 personen
Grootte
105 m2

WATERLAND
Het Waterland is een heerlijk lichte
ruimte vanwege het glazen dak.
Het hele jaar door is het goed vertoeven
in het Waterland, vanwege de fijne open
uitstraling door het contact met buiten.
Zo is de ruimte ideaal voor mooie diners,
ceremonies, plenaire sessies en diverse
feesten. Tevens is het Waterland
voorzien van een eigen entree,
garderobe en terras. De ruimte kan
gecombineerd worden met de ruimte
de Hollandse Tuin.
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WAPEN VAN
AMSTERDAM
Het Wapen van Amsterdam is een
karakteristieke ruimte waarin
authentieke details naar voren komen.
De ruimte heeft een eigen ingang
met openslaande deuren naar een
klein privé terras. Het Wapen van
Amsterdam kan gecombineerd worden
met het Waterland.

Capaciteit
10 - 60 personen
Grootte
80 m2
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Capaciteit
8 - 50 personen
Grootte
55 m2

BATAVIA
De Batavia kijkt uit over het groen van
het Martin Luther Kingpark en beschikt
over veel daglicht vanwege het hoge
glazen plafond. Ondanks de vele
hoeveelheid ramen is de ruimte knus
en gezellig voor kleinere groepen.
Zo kan er in deze ruimte een borrel,
ceremonie voor ongeveer 40 personen,
een diner met 3 ronde tafels of een
vergadering in boardroom opstelling
plaatsvinden.

Amstel Boathouse - Batavia
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ORANJEZAAL
De Oranjezaal is een klassieke ruime
zaal met eigen bar. Deze ruimte is zeer
geschikt voor grote diners, bruiloften,
maar ook congressen en zakelijke
bijeenkomsten. Middels een open te
schuiven wand kan deze gecombineerd
worden met de Hollandia.
Deze combinatie is dan uitermate
geschikt voor grote partijen. Aan de
Oranjezaal grenst een volledig nieuw
dakterras met een capaciteit van
60 personen, waar vanaf een prachtig
uitzicht op het park en de Amstel te
zien is.

Capaciteit
45 - 200 personen
Grootte
150 m2
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Capaciteit
15 - 80 personen
Grootte
125 m2

HOLLANDIA
De Hollandia is gelegen op de eerste
verdieping met eigen balkon met uitzicht
op de Amstel. Naast de Hollandia ligt de
Board Room de Pimpel waar een kleine
groep kan vergaderen of bijvoorbeeld
sprekers zich kunnen voorbereiden.
De Hollandia kan ook gecombineerd
worden met de ruimte Oranjezaal.

Amstel Boathouse - Hollandia
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Capaciteit
10 -40 personen
Grootte
55 m2

DE HALVE MAEN
De Halve Maen is een knusse en warme
ruimte in huiskamersfeer, waar warme
aardetinten overheersen. Denk daarbij
aan een houten vloer, een grote houten
tafel, een open haard en lederen zitjes.
De ruimte bevindt zich op de begane
grond en is gelegen in het midden
van het pand. In deze ruimte is er de
mogelijkheid om te vergaderen of te
genieten van een besloten lunch of
diner.
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PIMPEL
De Pimpel is de Board Room van
Amstel Boathouse en zeer geschikt
voor vergaderingen, brainstormsessies
en besprekingen met kleinere
gezelschappen. Modern ingericht met
heerlijke fauteuils en middels een deur
te combineren met de Hollandia.

Capaciteit
2 - 12 personen
Grootte
25 m2
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Capaciteit
Restaurant
60 – 100 personen
Capaciteit Serre
30 – 50 personen

RESTAURANT
EN SERRE
In het restaurant geniet je van het
uitzicht op de Amstel. Het restaurant is
huiselijk en sfeervol ingericht met een
uniek terras en een overdekte veranda
aan de Amstel net buiten de hectiek van
de stad. Laat de stadsdrukte even voor
wat het is en geniet hier van een lichte
lunch, gezellige borrel of een uitgebreid
diner. Direct naast het restaurant ligt de
serre en deze fijne, lichte ruimte is zeer
geschikt voor lunch, borrel of diner.

12 Amstel Boathouse - Restaurant en Serre

CATERING OVERVIEW
ONTBIJT

BIJ DE BORREL

SHARED DINNER

Maak je een vroege start dan bieden wij de
mogelijkheid om je event met een heerlijk
ontbijt te beginnen.

Wij bieden een ruime keuze uit diverse hapjes
voor tijdens de borrel zoals crostini’s,
amuses en uiteraard heerlijke bitterballen
van Van Dobben.

Het gezelschap geniet van diverse
gerechten die wij op tafel serveren,
zo is er voor ieder wat wils.
3-gangen shared dinner serveren
wij per persoon vanaf
€ 32,50

Kickstart ontbijt
€
• Yoghurt met granola en
vruchtencompote van seizoensfruit
• Bananencake met cranberries
• Rijk gevulde fruitschaal
• Vers sap van de dag
• Koffie en thee

9,50

LUNCH
Boathouse Lunch
• Keuze uit verschillende belegde
broodjes. Altijd een mix van
vegetarisch, vis en vlees

€ 13,76

Lunch ‘12 uurtje’
€ 10,55
• Klein soepje
• Kroket van Van Dobben
• Gekookt eitje
• Desembrood met Hollandse kaas
De dranken tijdens de lunch worden
geschonken op basis van nacalculatie.
Lunch 2-gangen
€ 27,50
Kies je voor een uitgebreide luxe lunch
bestaande uit een voor- en een
hoofdgerecht. Dan kunnen wij dit binnen
een uur serveren.

Al onze prijzen zijn exclusief btw.

WALKING DINNER
Kies je voor een walking dinner dan serveren
wij verschillende kleine gerechten.
5-gangen vanaf
€ 32,50

MEDITERRANEAN BUFFET
Verwen je gasten met een mediterraans
buffet met verschillende warme en koude
gerechten.
Vanaf
€ 32,50

Aansluitend aan je vergadering kan je altijd
een tafel reserveren in ons restaurant of de
serre. Hier serveren wij een regelmatig
wisselend Chef’s Menu en je kan (onder de
tien personen) ook altijd a la carte bestellen.
In de keuken worden pure, verse producten
gebruikt en dat proef je!

BARBECUE BUFFET
Vanaf onze Basterd Grill serveren wij
heerlijke vlees-, vis- en vegetarische
gerechten, stel zelf je menu samen.
Buiten op het terras of op ons dakterras
barbecueën wij, zowel in de zomer als in
de winter.
Vanaf
€ 28,00

SIT-DOWN DINNER
Ideaal voor, tijdens of na het evenement.
3-gangen diner
€ 36,00
2-gangen diner
€ 29,50
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VERGADEREN
Onze vergaderarrangementen zijn
compleet verzorgd, inclusief:
• Koffie en thee
• Lekkere koekjes van de bakker
• Watertap/karaf met verse ingrediënten
• Healthy & sweet ochtend break
• Amstel Boathouse broodjeslunch of
Lunch ‘Mix it up’ *
• Hartige middagbreak

Ook is het mogelijk om een sit-down lunch
te serveren Supplement.
Lunch 2-gangen + € 10,00
Lunch 3-gangen + € 16,00

• Servicekosten
• Flip-over
• WiFi
• Zaalinrichting zoals gewenst

VERGADERARRANGEMENTEN

HEALTHY & SWEET OCHTEND BREAK
Enkele voorbeelden van een ochtend break
zijn een granola muffin warm uit de oven
of een huisgemaakte brownie van pure
chocolade en walnoten.

LUNCH
Amstel Boathouse broodjeslunch:
• Keuze uit verschillende belegde broodjes.
Altijd een mix van vegetarisch, vis en vlees
• Watertap/karaf met verse ingrediënten

LUNCH ‘MIX IT UP’
• Tot 35 personen mogelijk
• Klein soepje van het seizoen
• Desembrood
• Kroket van Van Dobben
• Gekookt eitje
• Hollandse kaas
• Watertap/karaf met verse ingrediënten
Beide lunches worden geserveerd met frisse
salade, vers sap van de dag, koffie en thee.

14 Amstel Boathouse -Vergaderen
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HARTIGE MIDDAGBREAK
In de middag kan je kiezen voor een power
smoothie met groenten en fruit of een mix
van mini quiches.

8 uurs arrangement
4 uurs arrangement
4 uurs arrangement met lunch

€ 69,50
€ 37,50
€ 55,00

DRANKEN
Tijdens je event kan je ervoor kiezen
om dranken af te nemen op basis van
nacalculatie.
Koffie/thee
Frisdrank vanaf
Jupiler tapbier
Huiswijn

€
€
€
€

2,39
2,52
2,69
3,31

Het is ook mogelijk om te kiezen voor een
drankenarrangement. Wij bieden twee
soorten drankenarrangementen aan.
De prijzen zijn per persoon met een minimale
afname van 2 uur.

HOLLANDS DRANKENARRANGEMENT
Onbeperkt Jupiler tapbier, frisdranken, witte
wijn, rode wijn, rose wijn, koffie en thee.
2 uur
€ 24,00
3 uur
€ 29,00
4 uur
€ 33,00
5 uur
€ 36,00
6 uur
€ 40,00

BUITENLANDS DRANKEN
ARRANGEMENT
Onbeperkt Jupiler tapbier, frisfranken,
witte wijn, rode wijn, rose wijn, vieux,
jenever, Martini, Gordon gin, Bacardi rum,
Eristof vodka en Jameson whisky.
2 uur
€ 30,00
3 uur
€ 38,00
4 uur
€ 44,00
5 uur
€ 49,00
6 uur
€ 55,00

Al onze prijzen zijn exclusief btw.
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ONTBIJT
Maak je een vroege start dan bieden wij de
mogelijkheid om je event met een heerlijk
ontbijt te beginnen. In overleg kan het ontbijt
voor 3,- per persoon uitgebreid worden met
versgebakken croissants of rozijnenbroodjes.
Kickstart ontbijt
€ 9,50
• Yoghurt met granola en vruchtencompote
van seizoensfruit
• Bananencake met cranberries
• Rijk gevulde fruitschaal
• Vers sap van de dag
• Koffie en thee
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BOATHOUSE
LUNCH
Boathouse Lunch
• Keuze uit verschillende belegde
broodjes. Altijd een mix van
vegetarisch, vis en vlees
Uitbreiden van Boathouse Lunch
• Broodje kroket
• Klein soepje
• Vers gesneden fruitsalade

€ 13,76

€
€
€

3,50
3,50
3,50

Lunch ‘12 uurtje’
€ 10,55
Tot 35 personen mogelijk.
• Klein soepje
• Kroket van Van Dobben
• Gekookt eitje
• Desembrood met Hollandse kaas
De dranken tijdens de lunch worden
geschonken op basis van nacalculatie.
Lunch 2-gangen
€ 27,50
Je kan ook kiezen voor een uitgebreide
luxe lunch, bestaande uit een voor- en een
hoofdgerecht. Deze lunch kunnen wij binnen
een uur serveren. De gerechten wisselen
regelmatig. Voorafgaande aan het event laten
wij weten wat er geserveerd zal worden.
De chef bepaalt de keuze voor het menu,
maar uiteraard houden wij rekening met
dieetwensen en allergieën.

Al onze prijzen zijn exclusief btw.
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BIJ DE BORREL
Wij bieden een ruime keuze uit diverse hapjes
voor tijdens de borrel zoals crostini’s,
amuses en uiteraard heerlijke bitterballen
van Van Dobben.
Op tafel per portie
• Gemarineerde olijven mix
• Gemengde luxe nootjes
• Breekbrood met aioli en
olijventapenade

€
€
€

5,50
6,00
4,50

Hollandse plank met kaas en worst
‘uit het vuistje’
€ 25,00
• Old Amsterdam
• Ossenworst
• Leverworst
• Zuur van Kesbeke en mosterd
Bittergarnituur
Bitterballen Van Dobben per stuk
Kaas - grove mosterd bitterbal
Van Dobben per stuk
Mini loempia per stuk
Kaastengels per stuk
Crunchy Chicken per stuk
Zeewierloempia per stuk

€

1,00

€
€
€
€
€

1,00
1,00
1,00
1,20
1,20

Gemengd assortiment Van Dobben
72 stuks
€ 72,00
Een verrassende proeverij met vijf producten
van de bekende bitterballen bakker.
Verras je gasten met o.a. een kipsaté
bitterbal, kaas-mosterd bitterbal of groente
bitterbal.
Flammkuchen 1 stuk
€ 7,50
Beslis zelf voorafgaand aan het event welke
toppings wij op de flammkuchen serveren.
Tijdens het event gaan deze in ons speciale
flammkuchen oven en hierna snijden wij
deze in 4 of 8 stukken.
18 Amstel Boathouse -Bij de borrel
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Wraps 30 stuks
€ 75,00
Mix de diverse soorten wraps, maar
minimale afname per soort is 30 stuks.
• Verse tonijn met wasabi crème en wakame
• Gerookte kalkoen met “platte kaas”
remoulade
• Zachte geitenkaas en tapenade van
gedroogde tomaat
Crostini 30 stuks
€ 65,00
De crostini worden vers geroosterd door
onze koks. Mix de verschillende crostini,
maar minimale afname per soort is 30 stuks.
• Brie de Meaux met vijgencompote
• Gerookte zalm met haringkaviaar
• Seranoham met olijven tapenade
Hartige hoorntjes 30 stuks
€ 80,00
Dit is een origineel gepresenteerd hapje
in een knapperig, eetbaar hoorntje.
Mix de verschillende hoorntjes, maar
minimale afname per soort is 30 stuks.
• Hummus van zwarte bonen
• Garnalen en cocktailsaus
• Kalfstartaar en truffel crème
Luxe amuse 20 stuks
€ 60,00
Amuses serveren wij in een glaasje.
Minimale afname per soort is 20 stuks.
• In citrusolie gegaarde gamba’s
• Steak tartaar met kwarteleitje
• Roereitje met truffel
• Klein soepje van het seizoen
• Kippendijenspiesje met huisgemaakte
pindasaus
• Brandade van groenten met kerriechips

BARBECUE
BUFFET
Vanaf onze Basterd Grill serveren wij heerlijke
vlees-, vis- en vegetarische gerechten.
Buiten op het terras of op ons dakterras.
Stel zelf je menu samen én wij barbecueën
zomer en winter.
Vanaf 40 personen
€ 28,00

VAN DE BARBECUE (keuze uit 4 items)
• Spies van gemarineerde kippendijen met
huisgemaakte pindasaus
• Gekruide lamskebab
• Kogelbiefstuk (Hereford)
• Hamburger (bavette, Hereford)
• Spareribs gemarineerd met kersen,
basilicum en pinda’s
• Doradefilet met citroen en laurier
(uit de oven)
• Gepofte zoete aardappel (vegetarisch)
• Rode bietenburger (vegetarisch)
• Halloumi courgette spies (vegetarisch)
• Ribeye (Hereford) + €2,00
• Grote gamba + €2,00
• Lamskotelet + €2,00

SIDES
• Pastasalade met cherry tomaatjes,
Taggiasche olijven en Italiaanse kruiden
• Drie kleuren parelcouscous salade met
amandelen
• Frisse groene salade met verse kruiden,
dressing en pijnboompitten
• Brood met kruidenboter
• Diverse huisgemaakte sauzen
• Gegrilde groenten
• Aardappelwedges met mayonaise

Al onze prijzen zijn exclusief btw.
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MEDITERRANEAN
BUFFET
Heerlijke variatie in gerechten en
geïnspireerd op de Italiaanse, Griekse,
Spaanse en Portugese keuken. Voor elk
wat wils.
Vanaf 40 personen per persoon
€ 32,50
• Diverse versgebakken broodsoorten
met aioli en olijfolie
• Carpaccio met pesto en rucola
• Dungesneden kalfsvlees met tonijn
mayonaise
• Ingelegde groenten met balsamico dressing
• Salade Caprese
• Dungesneden rauwe ham met meloen
• Gestoomde zalm in witte wijnsaus
• Melanzane - Lasagne van aubergine tomaat
en mozzarella
• Dungesneden lamsbout met Provençaalse
kruiden
• Aardappelwedges met huisgemaakte
Mayonaise

DESSERT
BUFFET
Een zoete afsluiter van je diner. Deze desserts
worden gepresenteerd in een glaasje,
waardoor je na je diner nog even kan
napraten met die ene persoon die je nog niet
had gesproken.
Vanaf 40 personen per persoon
€ 5,00
• Chefs Cheesecake van witte chocolade
en yoghurt
• Mousse van pure chocolade met gesuikerde
amandelen en Amarena kersen
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WALKING DINNER
Verras je gasten met een walking dinner
bestaande uit vijf kleine gerechten. Kies je
voor een walking dinner dan kies je voor een
gezellige en informele invulling van je diner.

Een walking dinner is de perfecte mix tussen
een borrel en diner. Deze smaakvolle selectie
van fingerfood wordt speciaal gecreëerd,
zodat deze makkelijk staand is op te eten.

Wij garanderen dat de vijf verschillende
gerechten maaltijd vervangend zijn en indien
gewenst kunnen wij het walking dinner
combineren met verschillende food stations.
De gerechtjes worden op een originele
manier gepresenteerd in glaasjes en op
bordjes en zijn gemakkelijk staand te eten.

Walking dinner 2 per persoon
€ 24,50
Vanaf 40 personen
• Bruscetta met gerookte zalm en gele biet
• Spies met gemarineerde kippendijen en
huisgemaakte pindasaus
• Runderburgertje op briochebrood met
mierikswortel ketchup
• Verse friet met mayonaise
• Mousse van pure chocolade met gesuikerde
amandelen en Amarena kersen

Walking dinner 1 per persoon
€ 32,50
Vanaf 40 personen
• Rilette van gerookte makreel met citroen
en venkel
• Papadum met tonijn (yellow tale, MSC)
met wasabi crème en wakame
• Soep van het seizoen
• Runder Steak (Hereford) met gegrilde
groenten en Bearnaise
• Chef’s Cheesecake met witte chocolade
en Yoghurt

Al onze prijzen zijn exclusief btw.
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SIT-DOWN
DINNER
Lekker tafelen tijdens een drie of vier gangen
diner. Je kan vooraf een keuze maken voor je
gasten en dan houden wij uiteraard rekening
met eventuele dieetwensen en allergieën.
Een andere mogelijkheid is om te kiezen
voor een voorgerecht in antipasti stijl en op
de avond zelf kiezen je gasten hun favoriete
hoofdgerecht.
Vanaf 25 personen
2-gangen
3-gangen

€ 29,50
€ 36,00

VOORGERECHTEN
• Steak tartaar met kruiden mayonaise en
crouton
• Dungesneden rauwe pompoen met peer,
Pierre Robert en rode bieten aioli (v)
• Rilette van gerookte makreel met
venkelsalade en champagnedressing

HOOFDGERECHTEN
• Doradefilet uit de oven met citroen,
laurier en tomaat
• Supreme van parelhoen met salie
• Kataifi met provencaalse groenten en
Brie de Meaux (v)

DESSERTS
• Witte chocolade cheesecake
• Tarte Tatin met vanille roomijs
• Kaasselectie (+ € 3,00)
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SHARED DINNER
Shared Dinner serveren wij vanaf
40 personen
3-gangen per persoon

€ 32,50

VOORGERECHT
• Shared antipasti (bestaande uit 3 soorten
charcutterie, gerookte vis, manchego,
olijventapenade, hummus en brood)

HOOFDGERECHT
• In zijn geheel gebraden runderlende met
haricots verts
• Melanzana, ovenschotel met aubergine,
tomaat, mozzarella en basilicum
• Zeebaars met gestoofde kool en peterselie
• Krokante kippendijen met gebakken
paddenstoelen
• Rosevalaardappels uit de oven
• Gepofte bataat

DESSERT
• Cheesecake van witte chocolade en
yoghurt of
• Glaasjes parade (diverse glaasjes verdeeld
over de tafel met witte chocolade
cheesecake, choco mousse en vers fruit)
2 glaasjes per persoon

Al onze prijzen zijn exclusief btw.
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LATE NIGHT
SNACKS
Late night snacks, de naam zegt het al, tijdens je
feestavond serveren wij de volgende gerechten.
Minimale afname 50 stuks.
Puntzakje friet met huisgemaakte
mayonaise

€ 3,50

Mini runderburger (Hereford) op
briochebroodje met mierikswortel
ketchup

€ 4,50

Pita falafel met tzatziki

€ 4,50

Minimale afname 10 stuks
Flammkuchen
€ 7,50
Beslis zelf voorafgaand aan het event welke
toppings wij op de flammkuchen serveren.
Tijdens het event gaan deze in ons speciale
flammkuchen oven en hierna snijden wij
deze in 4 of 8 stukken.
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SERVICEKOSTEN
Met acht multifunctionele zalen zijn de
mogelijkheden eindeloos. Wij organiseren
allerlei soorten bijeenkomsten van zakelijk tot
particulier, van vergaderingen tot bruiloften.
De zalen worden aangeboden inclusief:
• Basis inrichting
• Personeel
• Schoonmaakkosten
• Basis licht en geluid
• Airco / verwarming
Prijzen per dag deel

BEGANE GROND
• Halve Maen
• Wapen van Amsterdam
• Waterland
• Hollandse Tuin
• Batavia

€
€
€
€
€

350,00
500,00
650,00
650,00
350,00

OPBOUWEN
Voorafgaand aan het event is er 1,5 uur
opbouwtijd inbegrepen. Mochten er meer
uren nodig zijn kan dit in overleg en zijn de
kosten € 150,00 per uur.

TECHNIEK
Onze locatie is voorzien van basis techniek en
voor de grotere projecten werken wij samen
met onze partner Aveq, maar je mag uiteraard
ook met je eigen leverancier werken.
• Beamer en scherm klein
formaat
• Beamer en scherm groot
2 meter breed
• Lcd scherm 65 inch
• Draadloze microfoon

€

50,00

€ 127,50
€ 300,00
€ 60,00

EERSTE VERDIEPING
• Oranjezaal (inclusief dakterras) € 800,00
• Hollandia
€ 650,00
• Pimpel
€ 150,00

COMBINATIEZALEN
• Waterland / Hollandse Tuin			
• Hollande Tuin / Batavia			
• Waterland / Hollandse Tuin / Batavia
• Waterland / Wapen van Amsterdam
• Waterland / Wapen van Amsterdam / Hollandse Tuin
• Waterland / Wapen van Amsterdam / Hollandse Tuin / Batavia
• Oranjezaal / Hollandia			
• Oranjezaal / Hollandia / Pimpel			

€
€
€
€
€
€
€
€

1.000,00
850,00
1.300,00
900,00
1.500,00
1.850,00
1.250,00
1.350,00

Alle zalen exclusief het restaurant 			

€

4.000,00

Al onze prijzen zijn exclusief btw.
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Amstel Boathouse
Amsteldijk 223
1079 LK Amsterdam
+31 (0)20 22 11 505
info@amstelboathouse.nl
www.amstelboathouse.nl

