event brochure.

B.

our business is
your playground.
B. Amsterdam is dé start-up hub van Amsterdam. Verdeeld over onze drie gebouwen beschikken wij over de mogelijkheid om elk event tot een succes te maken. We zijn er voor
jou als je motivatie en inspiratie nodig hebt, als je op zoek bent naar verbinding, creativiteit of volledige service. B. is een dynamische omgeving waar altijd iets gebeurt. We zijn
een stad in een gebouw. Bij ons kan je werken, vergaderen, sporten, borrelen en feesten.
Our business is your playground.

Bij B. Amsterdam is the sky the limit en daarom de perfecte locatie voor jouw event.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Meerdere event ruimtes voor 6 tot 800 gasten
36 ruimtes verspreid over 8.000m2
Een groot parkeerdek met 600 plekken
10 minuten van Schiphol en binnen 2 minuten op de ring
In-house catering
In-house audio-video partner
Green-screen studio
Rooftop restaurant Bar Bistro Bureau
B. Amsterdam padelclub
... En nog veel meer
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Bar Bistro Bureau
B. Amsterdam padel

Meer weten of een vrijblijvende informatie ontvangen? Neem contact met ons op.

B. Amsterdam
Johan Huizingalaan 763a
1066 VH Amsterdam
T:
+31 20 2612 519
E:
events@b-amsterdam.com
W:
www.b-events.amsterdam

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
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the wiechert.
// ruimtelijk, industrieel, licht
In The Wiechert is werkelijk álles mogelijk. Bijna 1000 m2 geeft ruimte aan
allerlei soorten events, van congressen tot aan gala’s. Met zijn robuuste uiterlijk
kan deze ruimte omgetoverd worden tot een krachtige en sfeerrijke zaal.
De ruimte wordt standaard verhuurd met basis zaalopstelling en aanwezig
meubilair, standaard AV-set en één technicus.
// €5.295 voor een dagdeel
// €7.360 voor een hele dag
// €8.405 voor drie dagdelen
Theater
Ronde tafel
Borrel

700 personen
400 personen
800 personen

inclusief 2 projectoren, 2 schermen, 4 microfoonaansluitingen
(headset en/of handheld), een podium, een retourscherm, spots
op het podium, volledige geluidsdekking, videoprocessing tot 2
laptops en inclusief basis technische support.

the break-outs.
In hetzelfde gebouw als The Wiechert bevinden zich de volgende breakoutmogelijkheden:
6

breakouts begane grond
The Richard
€915,- excl. BTW voor een hele dag
€645,- excl. BTW voor een dagdeel
The Muhammad

€915,- excl. BTW voor een hele dag
€645,- excl. BTW voor een dagdeel

The Chris

€785,- excl. BTW voor een hele dag
€515,- excl. BTW voor een dagdeel

The Oprah

€275,- excl. BTW voor een hele dag
€190,- excl. BTW voor een dagdeel

The Arianna

€265,- excl. BTW voor een hele dag
€185,- excl. BTW voor een dagdeel

breakouts tweede verdieping
The Henry
€515,- excl. BTW voor een hele dag
€365,- excl. BTW voor een dagdeel
The Elon

€515,- excl. BTW voor een hele dag
€365,- excl. BTW voor een dagdeel

The Freddy

€545,- excl. BTW voor een hele dag
€395,- excl. BTW voor een dagdeel

In alle bovenstaande break-outs bieden we een AV-set (beamer, scherm en speakers
inclusief HDMI aansluiting) voor €125 per dag.

7

the lounge.
// kleurrijk, STACH, multifunctioneel

9

Op de begane grond bevindt zich het kloppende hart van B.1. In combinatie
met The Wiechert is deze ruimte (gedeeltelijk of in zijn geheel) te configureren
tot catering locatie voor een walking dinner of ontvangstruimte voor een
evenement tot wel 1000 bezoekers.
Daarnaast is deze unieke ruimte de perfecte uitvalsbasis voor een kop koffie
en een broodje na een padelwedstrijd of als locatie voor je teammeeting.
lounge eventzijde
// €475 voor een dagdeel
// €785 voor een hele dag
// €945 voor drie dagdelen
Indien je The Lounge in zijn geheel wilt afhuren wordt er een bedrag van
€2.000 berekend boven op bovengenoemde zaalhuur voor de uitkoop van
STACH.

Borrel
Sit down dinner
Walking dinner

300 personen
300 personen
400 personen

AV is niet standaard inbegrepen, maar kan op aanvraag worden
verzorgd.

the muhammad.
// licht, groen, sereen
The Muhammad is een prettige ruimte op de begane grond van B.1. Deze
zaal met natuurlijk daglicht is geschikt voor presentaties en vergaderingen. De
jungle print aan de muur inspireert je tot nieuwe inzichten en ideeën.
// €645 voor een dagdeel
// €915 voor een hele dag
// €1.125 voor drie dagdelen
Theater
Ronde tafel
Cabaret

120 personen
60 personen
40 personen

Beamer, scherm en speakers inclusief HDMI aansluiting voor
€125 per dag.

the chris.
// licht, flexibel, only for winners
The Chris is een ruimte met veel daglicht op de begane grond van B.1. Door de
standaard ronde tafel opstelling is de ruimte perfect voor bijvoorbeeld een interactieve
workshop of een training.
// €515 voor een dagdeel
// €785 voor een hele dag
// €995 voor drie dagdelen

Ronde tafel
Theater

40 personen
70 personen

Beamer, scherm en speakers inclusief HDMI aansluiting voor €125 per dag.
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the oprah.
// stories to tell
Deze vierkante ruimte grenst aan The Wiechert en is daarmee multifunctioneel
inzetbaar. Hij kan worden gebruikt als break-out of als technische ruimte.
Daarnaast is dit ook een fijne vergaderzaal voor een kleiner gezelschap. Wist
je dat deze ruimte volledig is behangen met encyclopedie pagina’s?
// €190 voor een dagdeel
// €275 voor een hele dag
// €375 voor drie dagdelen
Carré
School

15 personen
12 personen

Beamer, scherm en speakers inclusief HDMI aansluiting voor
€125 per dag.

the louis.
// beleving, black box
The Louis bevindt zich op de begane grond van B.3 direct naast het
Atrium. Deze ruimte is geschikt voor diverse doeleinden zoals presentaties,
congressen en shows. In deze ruimte hangen zeven projectieschermen die
ervoor zorgen dat beelden echt tot leven komen. Voor deze ruimte bieden we
een basispakket inclusief: zaalhuur voor The Louis, het gebruik van de Atrium
event bar voor ontvangst & borrel (exclusief meubilair) en de basis AV-set (1
scherm, uit te breiden naar 7 omringende schermen), exclusief technische
ondersteuning.
// €2.985 voor een dagdeel
// €3.515 voor een hele dag
// €4.085 voor drie dagdelen
Theater
Ronde tafels
Borrel

180 personen
80 personen
200 personen

zaalhuur is incl. basisopstelling en in-house meubilair, basis AVset 1 scherm (uit te breiden tot 7 schermen), 1 technicus, Atrium
evenementenbar voor horecadoeleinden

the break-outs.
In hetzelfde gebouw bevinden zich de volgende breakout-mogelijkheden:
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begane grond
// The Kari

// The Jack

negende verdieping
// The Sheryl

€410,- excl. BTW voor een hele dag
€255,- excl. BTW voor een dagdeel
AV-set (beamer, scherm, speakers & podium met spots) €150,excl.
€750,- excl. BTW voor een hele dag
€535,- excl. BTW voor een dagdeel
AV-set (LCD-screen 65”) €150,- excl. BTW

€1.050,- excl. BTW per hele dag
€615,- excl. BTW per dagdeel
AV-set (beamer, screen & speakers) €125,- excl. BTW

the atrium.
// licht en multifunctioneel
Een eigen bar huren, wie wil dat niet? Deze unieke ruimte is de perfecte
uitvalsbasis voor een grootschalig evenement in B.3. In de bijzondere lounge
van B.3 biedt de bar een goede optie voor een walking dinner of als private
bar na een evenement.
Direct aan de ingang van het gebouw gelegen en te configureren tot
congresszaal met walking dinner of ontvangstruimte voor een evenement tot
wel 1000 bezoekers.
lounge eventzijde
// €295 voor een dagdeel
// €445 voor een hele dag
// €685 voor drie dagdelen
Indien je het Atrium in zijn geheel wilt afhuren rekenen we ... per dagdeel en ...
per dag.

// expo hal

1000 personen

AV is niet standaard inbegrepen, maar kan op aanvraag worden
verzorgd.

the kari.
// cosy design, break out
22

De tapijttegels aan de wand geven The Kari een gezellige sfeer. De ruimte heeft directe
toegang tot The Louis en is daarom perfect te gebruiken als break-out. Door de fijne
akoestiek wordt deze ruimte graag gebruikt voor presentaties of trainingen.
// €295 voor een dagdeel
// €445 voor een hele dag
// €685 voor drie dagdelen
// Ronde tafel
// Theater

40 personen
70 personen

Beamer, scherm, speakers & podium met spots voor €150,-

the jack.
// kas, industrieel, licht
The Jack is een greenhouse volledig van glas, gelegen op de begane grond
in B.3. Door de zitjes in de serre heeft The Jack een inspirerende en huiselijke
sfeer. Perfecte locatie voor een heidag met je organisatie of als break-out
ruimte voor The Louis.
// €515 voor een dagdeel
// €785 voor een hele dag
// €985 voor drie dagdelen
// Boardroom
// Theater
// Carre

20 personen
30 personen
30 personen

LCD-screen 65” voor €150,- per dag

the sheryl.
// spectaculair uitzicht, negende, one of a kind
Op de negende verdieping van B.3 biedt The Sheryl een spectaculair uitzicht over
de ring van Amsterdam, de Zuidas en Schiphol. Door het uitstekende flightdeck lijkt
de ruimte te zweven boven de A10. The Sheryl kan voor diversen doeleinden worden
gebruikt: van boardroom tot dinerlocatie en van interview studio tot trainingsruimte.
// €630 voor een dagdeel
// €1.075 voor een hele dag
// €1.285 voor drie dagdelen
// boardroom
// theatre
// u-vorm

18 personen
40 personen
26 personen

Beamer, scherm en speakers inclusief HDMI aansluiting voor €125 per dag.

27

the studio’s.
Livestreams, podcasts, studio opnames, turn-key green screen studio, en een
in-house AV-partner met meer dan 20 jaar ervaring. In onze volledig uitgeruste
studio’s is digitaal en virtueel alles mogelijk. Samen met een professioneel
en ervaren technisch team hebben wij al veel spraakmakende evenementen,
congressen, concerten en theatershows geproduceerd in onze studio’s.
Boek je studio voor:
• green screen producties
• livestreams
• interviews
• e-learning
• talkshows
• webinars
• product launches
Neem contact met ons op voor meer informatie.

specs.
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Hieronder staan al onze ruimtes en bijbehorende specificaties. Een aantal ruimtes
hebben een eigen pagina op onze website, klik op de naam om deze te bekijken.
Beamer, scherm en speakers worden tegen een meerprijs van €125 of € 150
aangeboden.
// B.1 (Johan Huizingalaan 763A)
zaal

m2 standaard set-up

capaciteit

dagdeel

dag
vanaf €7.985

Wiechert

972

flexibel

800 vanaf €5.495

Richard

135

theater

120

€645

€915

Muhammad

123

theater

120

€645

€915

Chris

85

ronde tafel

40

€515

€785

Oprah

49

carré

15

€190

€275

Arianna

49

carré

12

€185

€265

160

flexibel

300 vanaf €1.015

vanaf €1.375

Freddy

60

arena

25

€365

€545

Henry

81

ronde tabel

40

€365

€515

Elon

81

U-vorm

18

€365

€515

Tim

162

theater

160

€665

€865

Mark

243

theater

250

€975

€1.175

m2 standaard set-up

capaciteit

dagdeel

dag

The Lounge

// B.3 (Johan Huizingalaan 400)
zaal
Louis

188

theater

200

€2.98w

€3.515

Kari

85

theater

70

€285

€445

Jack

84

boardroom

20

€515

€785

Sheryl

80

boardroom

18

€630

€1.075

Atrium

1000

expo hall

750

vanaf €525

vanaf € 945

// meeting units
Bij B. kan je vergaderen. De meeting units zijn beschikbaar in al onze gebouwen (B.1,
B.2, B.3) vanaf €150,-. De ruimtes beschikken over een standaard meeting inrichting,
inclusief LCD-scherm met HDMI kabel. De verschillende units zijn beschikbaar voor 8, 10
of 12 personen.

bar bistro bureau.
Noem het een bar. Noem het een bistro. Noem het je werkplek. Noem het
je dakterras. Of je woonkamer. Het is de plek waar de gerechten van onze
chef voor zichzelf spreken en waar je eet aan tafel en drinkt aan de bar. Of
andersom, als dat is waar je zin in hebt. Binnen beschikken we over een grote
bar die de ruimte in tweeën verdeelt. Vanuit de open keuken kijken chefs
Sander van Weelden en John van der Maden uit op het zitgedeelte van de
zaak. Deze ruimte is volledig flexibel inzetbaar voor borrels, diners en (bedrijfs)
feesten. De grote deuren kunnen in de zomer open, zodat indien gewenst de
daktuin ook onderdeel wordt van jouw event.

other.

Op aanvraag is het tevens mogelijk om Bureau in zijn geheel af te huren voor
besloten diners en feesten. Wij werken standaard met locatiehuur en een
omzetgarantie, die beide afhankelijk zijn van duur en timing van het event.
Tussen de ramen hangen geluidsdichte panelen waarmee we alle ramen zeer
eenvoudig kunnen blinderen. Ook hebben wij door onze eigen programmering
en jarenlange ervaring in evenementen een netwerk met de meest
uiteenlopende artiesten opgebouwd. Van DJ tot live muziek, van achtergrond
tot meezinger.
Heb je speciale wensen voor jouw evenement? Wij denken graag mee en
maken een offerte op maat.

33

maximale
capaciteiten.

specs.
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algemeen.
damestoiletten
herentoiletten

6
9

barren binnen
barren buiten

2
1

tappunten

9

restaurant
borrel en feest
sit down diner
walking diner

500 pax
180 pax
500 pax

inclusief daktuin
borrel
sit down diner
walking diner

650 pax
350 pax
550 pax

geluid.
We hebben een complete DJ set
geschikt tot 300 pax. Audio kan
doorgelust worden naar plafondspeakers.
2 x pioneer CDJ3000
1x pioneer DJM900NXS2
2 x MAG audio z-35 topspeakers
2 x MAG audio sub 18-4 DHM

openingstijden.
regulier
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

10 - 23 uur
10 - 23 uur
10 - 23 uur
10 - 23 uur
10 - 00 uur
gesloten
gesloten

op vergunning
ma - do
vrijdag - zaterdag
zondag

10 - 01 uur
10 - 03 uur
10 - 01 uur

binnen
Binnen gestelde openingstijden
en met isolatiewanden voor de
ramen is tot 97 dB toegestaan.
buiten
In de daktuin mag tot 22 uur muziek op achtergrondniveau gespeeld worden.

36

eat.
drink.
play padel.
B. Amsterdam padel is dé gezelligste padel club van Amsterdam. We hebben
6 indoor padelbanen (5 dubbele, 1 enkele) beschikbaar, ideaal voor bedrijfswedstrijden, vriendschappelijke toernooien of een clinic. Een sportief event met
je collega’s, familie of sportteam? Rackets en ballen zijn op locatie te huur.
// lessen & clinics
Learn from the masters? Wil je de sport een keer proberen, tips & tricks leren
of je spel verbeteren? Onze professionele trainers verzorgen padellessen en
clinics op locatie.
// f&b
Maak je event compleet met een koffie to-go bij STACH, een borrel naast de
banen of een diner bij Bar Bistro Bureau. Ons team staat klaar om aan jouw
event culinaire invulling te geven.

B. Amsterdam padel
Johan Huizingalaan 763a
1066 VH Amsterdam
T:
+31 20 2612 519
E:
events@b-amsterdam.com
W:
www.b-events.amsterdam

banen huren.
Via de Playtomic app kan je eenvoudig een baan boeken met een groep
vrienden. Als je iets vanuit je bedrijf wilt organiseren, stuur dan een mailtje met
je aanvraag naar padel@b-amsterdam.com en we nemen contact met je op om
alles op te zetten zoals jij dat voor ogen hebt.
PIEKUREN
Ma - Vrij
17:00 - 23:00 uur
Zo & Zo
08:00 - 22:00 uur

60 minuten
90 minuten
120 minuten
DALUREN
Ma - Vrij

Single court
€18
€27
€36

Double court
€36
€54
€72

Single court
€12
€18
€24

Double court
€24
€36
€48

08:00 - 17:00 uur

60 minuten
90 minuten
120 minuten

Aanvullende informatie:
•
•
•

•

Padelballen kunnen worden aangeschaft voor €7,50 per blik
Rackets kunnen worden gehuurd voor €2,50 per racket
Sleutels en gehuurde spullen moeten worden teruggebracht bij de receptie.
We rekenen een minimaal bedrag van €50 per item als deze niet wordt
teruggebracht
Reserveringen kunnen 14 dagen van te voren worden gemaakt via de
Playtomic app

breakfast.
kickstart
7,95
• koffie, thee en jus d’orange
• keuze uit een croissant met jam, smoothie bowl (kokosbowl of açai bowl met vers fruit)
of huisgemaakte granola met seizoensfruit
feast
20,00
• koffie, thee en jus d’orange
• afgebakken broodjes en croissants, zuurdesem broden met luxe kaas- & vleeswaren,
zoet beleg en een gekookt ei
• vers seizoensfruit met zuivel

meeting packages.

foodbook.

half day package
• koffie en thee
• break item, zoals een muffin, donut of cookie
• all you need is lunch

31,00

full day meeting package
• koffie en thee
• break item, zoals een muffin, donut of cookie
• all you need is lunch
• power smoothie

41,50

full day meeting package deluxe
48,50
• koffie en thee
• STACH break item, zoals vegan bananabread, carrot cake of een urban brownie
• happy, hungry & healthy lunch
• power smoothie
full day meeting package vegan
48,50
• koffie, thee en kruidenwater
• STACH break item, zoals vegan bananabread, carrot cake of een urban brownie
• vegan lunch
• power smoothie

39

lunch.
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all you need is lunch
• koffie, thee en DAY sappen
• broodjes (2,5 per persoon) belegd met bijvoorbeeld:
geitenkaas
makreelmayonaise
gerookte hoenderborst
Old Amsterdam

20,50

happy, hungry & healthy
• koffie, thee en DAY sappen
• diverse luxe broodjes belegd met bijvoorbeeld:
gerookte zalm
runderrookvlees
avocadospread
belegen kaas
• side salad zoals salade Niçoise of Caesar
• boerenhangop met fruitcompote en Bastognecrumble

24,75

vegan lunch
• koffie, thee en DAY sappen
• vegan bowl, zoals geroosterde bloemkool, kikkererwten en
quinoa met citroen en tahini
• soft tortilla, bijvoorbeeld met kikkererwten, witte boon & spinazie
• belegd zuurdesembrood, bijvoorbeeld met groentespread, gepofte
tomaat en peterselie

26,25

dranken.

borrel.
Onze borrelarrangementen zijn verkrijgbaar vanaf 15 personen.
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welkomstdrankjes
prosecco
champagne
cocktail

glas
7,50
11,50
12,50

fles
37,50
62,50

Hollands drankenarrangement
Onbeperkt (alcoholisch en non-alcoholisch) bier, huiswijnen, frisdranken,
water en sappen
•
•
•
•
•

1 uur
2 uur
3 uur
4 uur
5 uur

13,50
21,50
30,50
39,00
47,50

snack attack
• 1 uur onbeperkt bier, huiswijn en fris
• krokante kaasstengels en gezouten bonenmelange op tafel
• draadjesvleesbitterballen met mosterd (3 p.p.)

18,95
43

healthy delight
21,00
• 1 uur onbeperkt bier, huiswijn en fris
• vegetarische hapjes (3 p.p.) zoals mini groenteloempia met koriander-chilisaus en
kaastengel met mosterdmayonaise
• tafelgarnituren zoals maiszoutjes, kaasstengels en gezouten bonenmelange
hot appetizers
• 1 uur onbeperkt bier, huiswijn en fris
• draadjesvlees bitterballen met luxe vulling (4 p.p.)
• tafelgarnituren zoals maiszoutjes, kaasstengels en gezouten bonenmelange

23,75

aperitivo
• 1 uur onbeperkt bier, huiswijn en fris
• toast & crostini’s luxe belegd (4 p.p.) met bijvoorbeeld:
dungesneden rundvlees met kaas en truffelmayonaise
geroosterde paprika, schapenkaas en groene kruidenolie
gerookte zalm, gezouten citroenmayonaise en komkommercress

26,50

veganlicious
• 1 uur onbeperkt bier, huiswijn en fris
• luxe veganistische borrelhapjes (3 p.p.) zoals:
zuurdesem toast, citroenhummus en zoetzure groenten
Nashi-peer met gemberbier en pistache
gefrituurde avocado chunks met spicy srirachamayonaise
krokante cup van tortilla met Mexican pulled oats

26,50

buffetten.
Onderstaande arrangementen zijn verkrijgbaar vanaf 15 personen.
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soup & salad
• verschillende salades, bijvoorbeeld:
groene salade
quinoasalade
caesarsalade
• verschillende soepen, zoals:
zoete aardappelsoep
geroosterde bloemkoolsoep
pastinaaksoep

17,95

Dutch glory
28,95
• verschillende koude gerechten, bijvoorbeeld:
quinoasalade met gele biet, erwten, geroosterde noten, yoghurtdressing en munt
noedelsalade met geroosterde kip, paksoi, paprika, kokos en vliespinda’s
frisse groene salade met diverse toppings en dressing
• verschillende warme gerechten, zoals:
gestoofde kippendij met groenten en rode wijnjus
gebakken koolvis op spitskool en kerrie beurre blanc
Hollandse aardappelpuree met nootmuskaat
vergeten groenten uit de oven met pesto
• boerenlandbrood met gezouten boter
Italiano per tutti
• verschillende koude gerechten, bijvoorbeeld:
caprèse met tomaat, mozzarella, pesto & mesclun
panzanella salade van brood, tomaat, olijven, rode ui en kappertjes
tomatensoep met kruidenolie
landbrood met olijven tapenade & roomboter
• verschillende warme gerechten, bijvoorbeeld:
lasagne met gehakt, groenten en oude kaas
penne à la funghi met groene kruiden
pasta pesto met kip, broccoli, rode ui en knoflook

Indonesische rijsttafel
• gebakken eiernoedels met oosterse groenten en zwarte bonensaus
• runderstoof met sereh en kokosmelk
• geroosterde kippendijen met oriëntaalse pindasaus
• tofu, bloemkool, bonen, peen en kokossaus
• witte rijst, atjar tjampoer, seroendeng, gebakken uitjes, sambal en kroepoek

28,50

streetfood buffet
• spicy chickenburger, koolsla, chili-mayonaise en cheddar
• Sloppy Joe dog ‘fat dog style’ met jalapeño’s, cheddar en kruidenmayonaise
• soft burrito met pittig rundergehakt, ijsbergsla, tomaat, paprika, mais,
geraspte kaas en crème fraïche
• Macaroni met een keuze uit 2 sauzen (tomaat-geroosterde groenten
of tonijnsaus) en diverse toppings zoals mozzarella, pijnboonpitten, croutons
en zongedroogde tomaat

31,00
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23,95

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW en per persoon.

bbq.
Onze bbq’s zijn verkrijgbaar vanaf 15 personen.

fire it up
vlees & vis
• varkensworstje
• pastrami van de Slowsmokers
• gegrilde kippendijen
• botervis in bananenblad met tomatensalsa

34,50
47

vegetarisch
• knolselderij-kebab
• geroosterde aardappelen
bijgerechten en garnituren
• coleslaw met komijn en appelcider
• groene salade met vinaigrette, rauwkost en croutons
• aardappelsalade met bieslook
• breekbrood en focaccia met boter en aioli
• BBQ-saus, cocktailsaus, ketchup, sriracha- en gewone mayonaise
grillin’ & chillin’
dit arrangement betreft een uitbreiding van het arrangement hierboven, met:
vis
• gemarineerde black tigergarnalen
vegetarisch
• gekonfijte tomaten met balsamico en basilicum
• geroosterde seizoensgroenten
bijgerechten
• maïssalade met limoen, rode peper en koriander
• zalmrilette met bieslook & crème fraîche
• salade van couscous met mediterranse groenten en muhammara
nagerecht
• geroosterde ananas met rozemarijn en kokosrijst

41,50

walking diner.
Onderstaande arrangementen zijn verkrijgbaar vanaf 25 personen.

48

Het walking dinner is een luxe diner dat wordt geserveerd terwijl jouw gasten van een
drankje genieten aan de statafels. Bij het samenstellen van het menu houden wij zoveel
mogelijk rekening met seizoensgebonden producten.
Om deze reden zullen wij altijd een voorstel doen dat binnen het seizoen van het evenement past en aansluit op jouw wensen. Hieronder tref je twee voorbeeldmenu’s.

inspiratiemenu

vegan inspiratiemenu

6 gangen voor 51,00

6 gangen voor 51,00

gebakken runderkophaas

geroosterde biet

spinazie, ansjovis, dragonmayonaise,

zoet zuur van chioggia biet, zilverzuring,

krokant rijstvel

mierikswortelcrème, gepofte quinoa

gepekelde kabeljauw

gekonfijte artisjokken

gravad laxdressing, koolrabi, zuring

vinaigrette van gefermenteerde walnoot,
hazelnootcrème, chips van artisjok

pastinaaksoep
peer, amandelstengel

groene gazpacho
boekweit, tomaat, granaatappel

kalfzijlende
zoete aardappeltaart, groene aspergetips,

coquille van rettich

bearnaisesaus

edamame, noedels, miso-vinaigrette, sesam

pompoengnocchi

in zoutkorst gepofte koolraap

pompoencrème, paddenstoelen, truffeljus,

kletskop van maïs, macadamia, hangop,

gepofte pompoenpitten

vinaigrette van cassis en lavas

pure chocolademousse

vegan chocolademousse

fudge, gezouten karamel, Oreo

gekonfijte kumquat, bananenbrood,
specerijen

feest.
Onderstaande arrangementen zijn verkrijgbaar vanaf 25 personen.

around the world
• 4 uur drankarrangement inclusief (alcoholisch en non-alcoholisch) bier,
huiswijnen, frisdranken, mineraalwater en sappen
• tortillachips met verse salsadip op de tafels
• Warme snacks met sauzen:
draadjesvlees bitterballen
kaasstengels
mini loempia’s
• late night snack

46,95

rendez-vous
• 5 uur drankarrangement inclusief (alcoholisch en non-alcoholisch) bier,
huiswijnen, frisdranken, mineraalwater en sappen
• streetfood buffet
• tortillachips met verse salsadip op de tafels
• Warme snacks met sauzen:
draadjesvlees bitterballen
kaasstengels
mini loempia’s
• late night snack

72,95

Op zoek naar meer? We brengen je evenement, feest, borrel of diner graag naar een
onvergetelijk niveau. Laat je gasten ontvangen door de complimenten meisjes, zet
een live band in bij ontvangst of laat een dj de muzikale invulling verzorgen. Wat voor
entertainment of culinaire entertainment je ook wenst, we adviseren je graag.

B. Amsterdam
Johan Huizingalaan 763a
1066 VH Amsterdam
+31 20 2612 519
events.ams@b-buildingbusiness.com
www.b-amsterdam.com

