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. Weten welke prijzen wij hanteren voor jouw event?
Stuur ons een mailtje met de datum voor jouw event en wij
maken met veel plezier een offerte op maat.

VOORWOORD
Welkom en leuk om kennis te maken!
Wij zijn Jeanine en Pim, trotse eigenaren van Amstel
Boathouse. Alweer ruim drie jaar geleden hebben wij
besloten de stap te zetten: het openen van een restauranten evenementenlocatie aan de Amstel.
Reden: we misten een plek waar je op ontspannen wijze
kunt afspreken - met vrienden, zakenrelaties of zakelijke
groepen. Een plek met een informele sfeer, een
huiskamergevoel, een mooie lichte plek waar je jezelf kunt
zijn zonder opsmuk. Een plek waar het om de gasten en
dus om jou gaat. “ Jouw plek aan de Amstel”
Van diners, productpresentaties, feesten, bruiloften,
vergaderingen, boardmeetings tot teamborrels… Samen
met ons team zorgen wij ervoor dat jouw evenement op
rolletjes verloopt en dat jullie gasten 100% tevreden de
deur uit gaan. Net als jij natuurlijk!
In deze brochure vind je onze mogelijkheden voor jouw
zakelijke evenementen. Heb je specifieke wensen? Dan
ben je bij ons uiteraard ook aan het juiste adres. Eveline,
Milou en Loïs staan je graag te woord en denken graag
met je mee!
Tot snel bij Amstel Boathouse!
Jeanine en Pim
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Capaciteit
75 zit/sta-tafels
100 receptie
Grootte
105m2

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.
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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
openuitstraling 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

Capaciteit
30 u-vorm
80 diner rond
100 theater
120 receptie
Grootte
105m2
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Capaciteit
25 u-vorm
75 theater
50 zit/sta-tafels
Grootte
80m2

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.
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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.

Capaciteit
19 u-vorm
50 theater
Grootte
55m2
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Capaciteit
60 cabaret rond
72 school 2 pax
96 diner rond
150 theater
150 receptie
Grootte
150m2

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 dakterras met een
capaciteit van 60 personen, waar
vanaf een prachtig uitzicht op het
park en de Amstel te zien is.
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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.

Capaciteit
28 u-vorm
80 zit/sta-tafels
90 theater
Grootte
125m2
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Capaciteit
12 board
24 theater
Grootte
55m2

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
10 board
Grootte
25m2
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Capaciteit
55 diner
100 receptie
Grootte
133 m2

RESTAURANT
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.
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Capaciteit:
34 diner
50 receptie
Grootte
52 m2

SERRE
Direct naast het restaurant ligt de
serre en deze fijne, lichte ruimte
is zeer geschikt voor lunch, borrel
of diner.
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PLATTEGROND

Garderobe

BEGANE GROND EVENTCENTER

Toiletten

Bar

Toiletten

Toiletten

Ingang
events

Toiletten
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PLATTEGROND
1E VERDIEPING EVENTCENTER

Bar

Garderobe

Toiletten
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PLATTEGROND

Ingang
restaurant

RESTAURANT, TERRAS EN SERRE

Toiletten

Ingang
events
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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.

SERVICEKOSTEN RUIMTES

De zalen worden aangeboden inclusief:
• Basis inrichting
• Personeel
• Schoonmaakkosten
• Basis licht en geluid
• Airco / verwarming

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

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.

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

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.

€ 50,00
Beamer & scherm klein formaat
Beamer & scherm groot 2m breed € 127,50
€ 150,00
Lcd scherm 65 inch
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Prijs op aanvraag van beschikbaarheid.
De prijzen kunnen verschillen aan de
hand van datum; tijdstip en wensen.

€
€
€
€
€

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

COMBINATIEZALEN
Veel van onze zalen zijn te combineren
tot 1 grote zaal; maar daarnaast ook te
combineren als bijvoorbeeld 1 grote
conferentie locatie; met meerdere
break outs. Vraag naar de
mogelijkheden en prijzen van de
combinatie zalen.

VERGADEREN
VERGADERARRANGEMENTEN

8 uurs arrangement
4 uurs arrangement
4 uurs arrangement met lunch

€ 57,50
€ 35,00
€ 47,50

ONTVANGST:
In potten:
Stroopwafels
Chocolatechipkoekjes
Snoepjes / M&M’s

Onze vergaderarrangementen zijn
compleet verzorgd, inclusief:

MORNING BREAK:
Schaal met vers hand fruit

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wisselend per dag serveren wij één van
onderstaande huisgemaakte
lekkernijen:
Kokosmakronen
Brownie
Amandelcake
Huisgemaakte boterkoek

Koffie, thee en water inbegrepen.
Zoetigheden in potten
Morning break
Amstel Boathouse broodjeslunch
Afternoon break
Servicekosten
Flip-over
WiFi
Zaalinrichting zoals gewenst

Supplement Amsterdam Water
Plat Amsterdams of
Amsterdam bruist

€ 6,00

BREAKS
De gedeelde informatie op je in laten
werken, de mening vragen van een collega
of je opladen voor het vervolg: dát is
waarom breaks zo belangrijk zijn. Maar
natuurlijk ook om even te genieten van
een tussendoortje…

AFTERNOON BREAK:
In pot:
Popcorn zout

Dagvers:
Fruitsmoothie of Powerjuice
Wisselend per dag serveren wij één van
onderstaande huisgemaakte bites:
Crudité met humus
Pretzels
Donut
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ONTBIJT

LUNCH

Kickstart jullie dag met een uitgebreid
ontbijt om daarna vol energie aan de
meeting te beginnen.

Vergaderen kost energie! Daarom is de
lunch zo belangrijk: even aandacht voor
de innerlijke mens en ontspannen. Dan
kan er ’s middags weer vol aandacht
gewerkt worden.

KICKSTART ONTBIJT:
€ 10,50 p.p.

Yoghurt, granola en seizoensfruit
Bananenbrood
Vers fruit
Diverse fruitsappen
Koffie en thee
Supplement:
Versgebakken croissant
met boter en jam
Chocoladebroodje
Scones met clotted cream
Powerbars / mueslibars
Powerjuice

€ 4,50
€
€
€
€

4,00
8,50
2,75
4,50

BOATHOUSE LUNCH
€ 14,75 p.p.

Een heerlijke mix van bruine en witte
broodjes met divers beleg en
bijpassend garnituur. Hierbij serveren
wij een wisselend huisgemaakt dag
soepje en een salade van de dag.
SUPPLEMENT:
€ 4,50
Caesar salade
€ 4,50
Quinoa salade
Broodje Van Dobben kroket € 5,50
€ 4,50
Fruitsalade
€ 5,50
Mini tuna melt
€ 4,50
Mini boerentosti
€ 4,50
Verse dagsap

Tot maximaal 34 personen:
LUNCH ’12 UURTJE’
€ 11,50 p.p.
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Klein soepje
Kroket Van Dobben
Gekookt eitje
Hollandse kaas
Desembrood

BIJ DE BORREL

BITES ARRANGEMENTEN

De werkdag is gedaan! Maar willen
jullie nog even samen napraten of
ervaringen uitwisselen voordat jullie
naar huis gaan? Wij verzorgen met alle
plezier een hapje en drankje voor de
gezelligheid.

HOLLANDSE PLANK(KOUD):
€ 25,00 to share 15 personen

OP TAFEL:
Gemarineerde olijven mix
Bar melange per flesje
Breekbrood met aioli & tapenade
Groentechips
Popcorn
Boathouse moestuintje
BITTERGARNITUUR:
€ 1,00 p.s.

Bitterballen Van Dobben
Kaas – grove mosterd bitterbal
Mini loempia
Kaastengels
Crunchy Chicken
Mozzarellasticks

€
€
€
€
€
€

5,95
4,00
5,00
5,00
3,50
4,10

Oude kaas
Ossenworst
Droge worst
Amsterdams zuur
Crackers
Mosterd
Een leuke mix van diverse hapjes?
Kies dan voor één van de bites
arrangementen:
AMSTEL BOATHOUSE (KOUD):
€ 11,00 p.p.

Watermeloen pizza met feta en olijf
Bruschetta met tomaat
Wrap met kip/kerrie en zoetzure
komkommer
Crostini met makreelsalade en
ingelegde groente
OOSTERS (WARM):
€ 12,00 p.p.

Dim sum
Yakitori
Gyoza
Steamed bun met pulled porc
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YAKITORI STATION
€ 18,50 p.p.
Na de vergadering toch nog een klein
hapje eten voordat iedereen weer de
auto in stapt? Dat kan met ons yakitori
station. Enkele bites, zodat jouw
gasten niet met trek naar huis gaan.
Chicken yakitori
Japanse yakitori
Thaise yakitori
Sateh yakitori
Zoetzure komkommersalade
Noodles salade
Kroepoek
Brood
Aioli
Humus
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CLASSIC BOATHOUSE

LUXE BOATHOUSE

BUFFET

BUFFET

€ 29,50 p.p.

€ 32,50 p.p.

Geniet samen met jouw gasten van een
heerlijk divers en uitgebreid buffet.
Voor ieder wat wils.

Iets luxer dan de classic? Dat kan
uiteraard ook. Zie onderstaand buffet
menu

Brood, Boter, Aioli, Humus

Brood, Boter, Aioli, Humus

Gerookte makreelsalade met ingelegde
komkommer
Bruschetta met tomaat
Rauwe ham met geitenkaas

Charcuterie
Gerookte zalm met zoetzure groenten
en yoghurtcrème
Avocado met mozzarella en ingelegde
groenten

Thaise noodle salade
Pasta/Pesto salade
Geroosterde aardappelwedges met
rozemarijn en tijm
Rijk gevulde Paella
Kippendijen in pittige tomatensaus
Gnocchi met pompoen

Geroosterde seizoensgroenten
Geroosterde aardappelwedges met
rozemarijn en tijm
Caprese salade
Watermeloen / feta salade
Lamsstoofschotel met parelcouscous
en aubergine
Kabeljauw met Provençaalse groenten
Ravioli met ricotta

Een uitgebreider buffet? Bij beide buffetten bieden wij als supplement aan:
€ 6,00 p.p.
Yakitori sticks (3 pp)
Gamba’s likkie lakkie
€ 7,00 p.p.
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BARBECUE BUFFET

DESSERT BUFFET

€ 34,50 p.p.

€ 5,50 p.p.

Vanaf onze grill serveren wij heerlijke vlees-,
vis- en vegetarische gerechten. Buiten op
het terras of op ons dakterras. Wij
barbecueën zowel zomers als winters,
laat je verrassen.

Een zoete afsluiten van je diner, dat wil
toch iedereen?!

Van de grill:
Kruidige runderspies
Hamburger
Kippendij saté
Gamba’s likkie lakkie

Pure chocoladetaartje met fudge en
pecannoten
Broodpudding met witte chocolade
Seizoensfruit met hangop en crumble
Mogelijk in combinatie met al onze
buffetten

Sides en salades:
Courgette, Aubergine, Gepofte aardappel
Oosterse bulgursalade
Geroosterde paprikasalade met feta
Brood, Aioli &Boter
Sauzen:
BBQ saus, Knoflooksaus, Cocktailsaus,
Mayonaise & Ketchup

Een uitgebreidere barbecue? Als supplement bieden wij aan:
€ 12,50 p.p.
Lamskotelet
€ 9,50 p.p.
Zalmfilet
€ 9,50 p.p.
Pulled chicken geserveerd in een steamed bun
€ 9,50 p.p.
Spare ribs
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SIT DOWN DINNER

SHARED DINNER

€ 36,00 p.p.

€ 32,50 p.p.

Wij serveren een heerlijk 3-gangen
diner, met de keuze uit onderstaande
gerechten. Graag ontvangen wij de
keuze uiterlijk een week van tevoren.
Uiteraard kunnen we rekening houden
met dieetwensen.

Lastig om één vast menu te kiezen? Ga
dan voor het shared dining menu. Dit
menu biedt voor ieder wat wils. Diverse
schalen worden verspreidt over de
tafels, zodat iedereen kan genieten van
alle gerechten.

Voorgerecht:
Gerookte zalm, yoghurtcrème en
ingelegde groenten
Burrata, tomaat, pesto
Gerookte kip, spicy mango,
pijnboompitten

Vanaf 15 personen

Hoofdgerecht:
Kalfsentrecot, paddenstoelen en eigen
jus
Gebakken kabeljauw, aardappelpuree
en antiBoise
Gnocchi, geroosterde pompoen en
geroosterde walnoot
Desserts:
Wentelteefje van suikerbrood,
gepocheerde appel en vanille-crème
Chocoladetaartje met pecannotencrème
Appeltaartje met karamel-crème

Brood, Boter & Aioli
Voorgerecht:
Charcuterie
Gerookte vis
Quinoa salade met ingelegde groenten
Hoofdgerecht:
Geroosterde groenteschotel
Kalfslende met paddenstoelen
Maiskip en geroosterde mais
Gamba’s likkie lakkie met oosterse
groenten
Geroosterde aardappelwedges met
rozemarijn en tijm
Dessert:
Tarte tatin
Citroentaart
Chocoladedessert
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WALKING DINNER
€ 36,00 p.p.
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. Wij
garanderen dat de vijf verschillende
gerechten maaltijd vervangend zijn en
makkelijk staand te eten.
Gerookte zalm, ingelegde groenten
met yoghurt creme
Soep van gepofte pompoen, tomaat en
geitenkaas
Gamba’s likki lakki met oosterse rettich
Zacht gegaarde lamsnek met gepofte
aubergine en parelcouscous
Wentelteefje van suikerbrood met
gezouten karamel
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LATE NIGHT SNACKS
Het is al wat later op de avond… iets
lekkers, iets kleins… dat zou wel smaken.
Geen probleem, we verzorgen het voor
jullie.
Late night snacks
Twisterfriet
Hotdog
Broodje "Van Dobben"
paddenstoelenkroket

€ 5,00
€ 5,50
€ 5,50
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DRANKEN
Tijdens je event kan je ervoor kiezen
om dranken af te nemen op basis van
nacalculatie.
Koffie/thee
Frisdrank vanaf
Bud tapbier
Huiswijn

€
€
€
€

2,39
2,66
2,89
3,31

Welkomstdrankje of een toast
tussendoor? Kies een van onze favorites
Martini prosecco
Amstel Boathouse aperitief

€ 6,00
€ 7,50

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.

€ 15,00 p.p. *
1 uur onbeperkt internationaal
drankarrangement: Bud tapbier,
frisfranken, witte wijn, rode wijn, rose
wijn, vieux, jenever, Martini, Gordon gin,
Bacardi rum, Eristof vodka en Jameson
whisky. Inclusief 2 stuks bittergarnituur
per persoon.
€ 19,50 p.p. *
*niet los verkrijgbaar

HOLLANDS DRANKENARRANGEMENT

BUITENLANDS DRANKENARRANGEMENT

Onbeperkt Bud tapbier, frisdranken,
witte wijn, rode wijn, rose wijn, koffie
en thee.

Onbeperkt Bud tapbier, frisfranken,
witte wijn, rode wijn, rose wijn, vieux,
jenever, Martini, Gordon gin, Bacardi rum,
Eristof vodka en Jameson whisky.

2
3
4
5
6
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BORRELUURTJE
1 uur onbeperkt hollands
drankarrangement: Bud tapbier,
frisdranken, witte wijn, rode wijn, rose
wijn, koffie en thee. Inclusief 2 stuks
bittergarnituur per persoon.

uur
uur
uur
uur
uur

€
€
€
€
€

22,50
27,50
32,50
37,50
42,50

2
3
4
5
6

uur
uur
uur
uur
uur

€
€
€
€
€

30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
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