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Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

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.

half day package   31,00

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

full day meeting package   41,50

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

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
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Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

lunch.

all you need is lunch   20,50

• koffie, thee en DAY sappen
• broodjes (2,5 per persoon) belegd met bijvoorbeeld: 

geitenkaas 

makreelmayonaise 

gerookte hoenderborst  
Old Amsterdam

 

happy, hungry & healthy   24,75

• 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

vegan lunch    26,25

• 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
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Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

dranken.

welkomstdrankjes glas	 fles
prosecco 7,50 37,50
champagne 11,50 62,50
cocktail 12,50

Hollands drankenarrangement

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

• 1 uur 13,50
• 2 uur 21,50
• 3 uur 30,50
• 4 uur 39,00
• 5 uur 47,50

borrel.
Onze borrelarrangementen zijn verkrijgbaar vanaf 15 personen.

snack attack   18,95

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

 

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   23,75

• 1 uur onbeperkt bier, huiswijn en fris
• draadjesvlees bitterballen met luxe vulling (4 p.p.)
• tafelgarnituren zoals maiszoutjes, kaasstengels en gezouten bonenmelange

aperitivo   26,50

• 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

veganlicious    26,50

• 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
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Indonesische rijsttafel   28,50

• 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

streetfood buffet  31,00

• 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

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW en per persoon.

buffetten.
Onderstaande arrangementen zijn verkrijgbaar vanaf 15 personen.

soup & salad    17,95

• verschillende salades, bijvoorbeeld: 
groene salade 

quinoasalade 

caesarsalade
• verschillende soepen, zoals: 

zoete aardappelsoep 

geroosterde bloemkoolsoep  
pastinaaksoep

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   23,95

• 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

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
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bbq.
Onze bbq’s zijn verkrijgbaar vanaf 15 personen.

fire it up   34,50
vlees & vis

• varkensworstje
• pastrami van de Slowsmokers
• gegrilde kippendijen
• botervis in bananenblad met tomatensalsa

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’  41,50
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
Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.



walking diner.
Onderstaande arrangementen zijn verkrijgbaar vanaf 25 personen.

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 evene-
ment past en aansluit op jouw wensen. Hieronder tref je twee voorbeeldmenu’s.

vegan inspiratiemenu

6 gangen voor 51,00

geroosterde biet

zoet zuur van chioggia biet, zilverzuring, 
mierikswortelcrème, gepofte quinoa

gekonfijte artisjokken
vinaigrette van gefermenteerde walnoot, 

hazelnootcrème, chips van artisjok

groene gazpacho
boekweit, tomaat, granaatappel

coquille van rettich
edamame, noedels, miso-vinaigrette, sesam

in zoutkorst gepofte koolraap
kletskop van maïs, macadamia, hangop, 

vinaigrette van cassis en lavas

vegan chocolademousse
gekonfijte kumquat, bananenbrood,

specerijen

inspiratiemenu

6 gangen voor 51,00

gebakken runderkophaas 
spinazie, ansjovis, dragonmayonaise,

 krokant rijstvel

gepekelde kabeljauw 
gravad laxdressing, koolrabi, zuring

pastinaaksoep 
peer, amandelstengel

kalfzijlende
zoete aardappeltaart, groene aspergetips, 

bearnaisesaus

pompoengnocchi
pompoencrème, paddenstoelen, truffeljus, 

gepofte pompoenpitten

pure chocolademousse 
fudge, gezouten karamel, Oreo
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Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.



feest.
Onderstaande arrangementen zijn verkrijgbaar vanaf 25 personen.

around the world  46,95

• 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

rendez-vous    72,95

• 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 

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. 

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.



B. Amsterdam

Johan Huizingalaan 763a
1066 VH Amsterdam

+31 20 2612 519
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