


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

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 .

WELKOM
BIJ AMSTEL
BOATHOUSE
 



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 restaurant-

en 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

en Britt staan je graag te woord en denken graag met je

mee ! 

 

Tot snel bij Amstel Boathouse !

 

Jeanine en Pim
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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 .

HOLLANDSE TUIN

Capaciteit
75 zit/sta-tafels

100 receptie

Grootte
105m2 
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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

WATERLAND

Capaciteit
30 u-vorm

80 diner rond

100 theater

120 receptie

Grootte
105m2 
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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 .

WAPEN VAN
AMSTERDAM

Capaciteit
25 u-vorm

75 theater

50 zit/sta-tafels

Grootte
80m2 

Amstel Boathouse - 7 



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 .

BATAVIA

Capaciteit
19 u-vorm

50 theater

Grootte
55m2 
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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 .

ORANJEZAAL

Capaciteit
60 cabaret rond

72 school 2 pax

96 diner rond

150 theater

150 receptie

Grootte
150m2 
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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 .

HOLLANDIA

Capaciteit
28 u-vorm

80 zit/sta-tafels

90 theater

Grootte
125m2 
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De Halve Maen is een knusse en

warme ruimte met een pooltafel .

De ruimte bevindt zich op de

begane grond en ligt gelegen in

het midden van het pand . Deze

ruimte leent zich perfect voor een

borrel of creatieve meeting voor

kleine groepen .

HALVE MAEN

Capaciteit
12 board

24 theater

Grootte
55m2 
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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 . 

PIMPEL 

Capaciteit
10 board

Grootte
25m2 
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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 .

RESTAURANT

Capaciteit
55 diner

100 receptie

Grootte
133 m2 
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Direct naast het restaurant ligt de

serre . Een fijne en lichte ruimte

die zeer geschikt is voor een semi-

privé lunch of diner . Eventueel

kan er met een klein gezelschap

ook een receptie plaatsvinden .

SERRE

Capaciteit:
34 diner 

50 receptie

Grootte
52 m2 
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SERVICEKOSTEN RUIMTES

Prijs op aanvraag van beschikbaarheid .

De prijzen kunnen verschillen aan de

hand van datum ;  tijdstip en wensen .

BEGANE GROND

• Halve Maen 

• Wapen van Amsterdam 

• Waterland 

• Hollandse Tuin

• Batavia

EERSTE VERDIEPING

• Oranjezaal (incl .  dakterras)

• Hollandia 

• Pimpel 

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 .

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

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 & scherm klein formaat

Beamer & scherm groot 2m breed 

Lcd scherm 65 inch 

SERVICEKOSTEN

€ 350 ,00

€ 500 ,00

€ 650 ,00

€ 650 ,00

€ 350 ,00

€ 800 ,00

€ 650 ,00

€ 150 ,00

€   50 ,00

€  127 ,50

€  150 ,00
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VERGADERARRANGEMENTEN

8 uurs arrangement                

4 uurs arrangement 

4 uurs arrangement met lunch

Onze vergaderarrangementen zijn

compleet verzorgd , inclusief :

• Koffie , thee en water inbegrepen .

• Lekkernij bij ontvangst

• Morning break

• Amstel Boathouse broodjeslunch

• Afternoon break

• Servicekosten

• Flip-over

• WiFi

• Zaalinrichting zoals gewenst

Supplement Amsterdam Water

Plat Amsterdams of

Amsterdam bruist

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…

VERGADEREN

€ 57 ,50

€ 35 ,00

€ 47 ,50

€ 6 ,00
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