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Strandzuid heeft meerdere multifunctionele locaties, verschillende buitenruimtes en alle benodigde faciliteiten om succesvolle, op maat gemaakte events te organiseren samen met jou
als organisator! Verder heeft ons evenementen team een enorme kennis opgebouwd door het
mogen faciliteren van meer dan 300 events per jaar. Het resultaat van de combinatie tussen
ons ervaren team en de zorgvuldig ontworpen locaties leidt tot een onvergetelijke ervaring op
een unieke evenementenlocatie in Amsterdam.
In deze brochure staat de capaciteit, prijzen en mogelijkheden per locatie beschreven. Door
middel van het combineren van verschillende locaties (zowel binnen als buiten) kan de capaciteit verhoogd worden tot maximaal 2500 personen.
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Locatiehuur
Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

€650

€750

€850

€850

€850

€850

€650

The Boat House

€2050

€2350

€2850

€2850

€2850

€2850

€2050

The Water Terrace

€950

€1050

€1250

€1250

€1250

€1250

€950

The Restaurant

€2050

€3350

€4050

€4050

€4050

€4050

€2050

The Waterfront

€250

€350

€350

€350

€350

€350

€250

The Beach House

€1250

€1350

€1550

€1550

€1550

€1550

€1250

The Playground

€250

€350

€350

€350

€350

€350

€350

Locatie

Apr

The Jetty Bar

* Voor exclusieve huur van de gehele locatie, neem gerust contact op met onze sales afdeling.
* De locatiehuur van ‘The Restaurant’ is exclusief een minimale omzetgarantie.
* De genoemde locatiehuur prijzen zijn per dagdeel en exclusief eten, drinken, personeel en
entertainment.
* Voor een tweede opeenvolgend dagdeel wordt 40% van de locatiehuur gerekend.

Dagdeel
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Zondag - Donderdag

Vrijdag - Zaterdag

Ochtend/middag

07:00 - 16:00

07:00 - 16:00

Middag/avond

17:00 - 01:00

17:00 - 03:00

The Jetty Bar
Zodra het weer het toelaat, is het tijd voor borrels en barbecues
bij The Jetty; een bar (met eigen keuken) aan het water. Deze
buitenlocatie zal deels overdekt worden met een stijlvolle
stretchtent en is dé ideale plek voor teambuilding met collega’s,
verjaardagen met familie of een vrijdagmiddagborrel met vrienden/
collega’s. The Jetty Bar heeft een overdekte capaciteit van 150
gasten, maar kan uitgebreid worden in combinatie met het terras
CAPACITEIT PER OPSTELLING
Borrel of walking dinner 		

150

Sit down diner (lange tafels)		

80

Sit down diner (ronde tafels)		

50

Buffet of BBQ				 150
Theater 			

120

5

Klik op de play-button om de sfeer
te proeven van The Jetty Bar

Klik hier
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The Boat House
Onze grootste evenementenlocatie is The Boat House, gelegen
aan het water naast het Restaurant. De ruimte heeft een warme
uitstraling en door het gebruik van het vele glas geeft het een
perfecte koppeling met buiten. The Boat House staat in direct
contact met de keuken en beschikt over een eigen flexibele bar en
toiletgroep.
De maximale capaciteit van The Boat House is 300 personen, maar
in combinatie met het bijbehorende terras kunnen we hier tot
wel 500 personen kwijt. Om nog meer capaciteit te creëren is het
mogelijk om The Boat House met het Restaurant te verbinden door
het weghalen van de geluidsdichte wand tussen beiden ruimtes.
Ook kan het Boat House terras gecombineerd worden met de
naastgelegen Jetty Bar.
CAPACITEIT PER OPSTELLING
Feest 			

500

Borrel of walking dinner 		

400

Sit down diner (lange tafels)		

150

Sit down diner (ronde tafels)		

100

Buffet of BBQ				 400
Theater 			

180

Klik op de play-button om de sfeer
te proeven van The Boat House

Klik hier

The Water Terrace
De nieuwste aanwinst van Strandzuid; The Water Terrace! Via de
steiger loop je over het water naar je exclusieve locatie, een drijvend
terras op het water met uitzicht op het Beatrixpark. Een unieke
locatie voor borrels, diners, silent disco of een (huwelijks)ceremonie.
Het terras is voor een groot deel overdekt met een ronde parasol
inclusief heaters. De maximale capaciteit is 120 personen.
CAPACITEIT PER OPSTELLING
Borrel of walking dinner

120

Sit down diner (lange tafels)

80

Buffet of BBQ			

120

Theater 		

120
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The Restaurant
In de zuidelijke helft van Strandzuid aan het water bevindt zich The
Restaurant. Deze locatie is ruim opgezet met een grote bar en modulaire inrichting. The Restaurant heeft aan de voorkant een groot
terras en een terras aan de waterkant doorlopend tot aan The Boat
House. Op deze locatie kunnen gasten tijdens de zonnige maanden
terecht voor lunch, borrel en diner. De menukaart wordt gesierd
door kwalitatief hoogstaande gerechten die voor iedereen herkenbaar zijn en bij het seizoen passen.

CAPACITEIT PER OPSTELLING
Feest 					400
Borrel of walking dinner

350

Sit down diner (lange tafels)

120

Sit down diner (ronde tafels)

80

Buffet of BBQ			

350

Theater 		

150

Klik op de play-button om de sfeer
te proeven van The Restaurant

Klik hier
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The Waterfront
Direct naast de ingang van Strandzuid en The Restaurant terras ligt
The Waterfront. The Waterfront is een overdekte borrellocatie met
een gezellige stretchtent en prachtig uitzicht over het water. Het
is een perfecte plek om te borrelen of barbecueën met collega’s,
vrienden of familie. Het eten wordt geserveerd vanuit de aangelegen keuken van The Beach Bar. De maximale capaciteit van The
Waterfront is 80 personen.

CAPACITEIT PER OPSTELLING
Borrel of walking dinner

80

Sit down diner (lange tafels)

50

Buffet of BBQ 		

60
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The Beach House
The Beach House is gelegen aan het grote strand van Strandzuid.
Het is een intieme ruimte met een eigen bar voor groepen tot 150
personen. In combinatie met het ruime terras kan het maximaal
aantal personen opgehoogd worden naar 250 personen. De locatie
binnen heeft een typische zomerse sfeer, met speelse elementen
en veel licht. Het terras heeft uitzicht op het strand en heeft meerdere parasols met heaters. Het meubilair heeft zowel binnen als
buiten een standaard indeling met verschillende zithoeken, maar
kan natuurlijk naar wens worden aangepast.
CAPACITEIT PER OPSTELLING
Feest 			

350

Borrel of walking dinner 		

200

Sit down diner (lange tafels)		

50

Sit down diner (ronde tafels)		

50

Buffet of BBQ				 200
Theater 			

Klik op de play-button om de sfeer
te proeven van The Beach House
Klik hier
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80

The Playground
The Playground is dé plek voor een ontspannen borrel. Deze borrel
locatie bevindt zich op het strand, is overdekt met een stretchtent,
heeft vlonders en een eigen zij ingang. Net als The Jetty Bar, leent
The Playground zich uitstekend voor vrijmibo’s, verjaardagen, afstudeerborrels en andere informele aangelegenheden met een zomers
karakter. De maximale capaciteit onder de stretchtent is 80 personen. Uiteraard kan het aantal opgehoogd worden in combinatie
met een gedeelte van het strand.
CAPACITEIT PER OPSTELLING
Borrel of walking dinner

80

Sit down diner (lange tafels)

50

Klik op de play-button om de sfeer
te proeven van The Playground
Klik hier
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Dranken

vanaf 25 personen

Binnenlands drankenarrangement (onbeperkt)
Heineken tapbier, frisdrank, witte wijn, rode wijn, rosé wijn,
Hollandse jenever, vieux en Martini.

2 uur 					€
3 uur 					€
4 uur 					€
5 uur 					€
6 uur 					€

26,50
30,50
34,50
37,50
40,50

Buitenlands drankenarrangement (onbeperkt)

Heineken tapbier, frisdrank, witte wijn, rode wijn, rosé wijn,
Hollandse jenever, vieux, Martini, rum, wodka, gin en whiskey.

2 uur 					€
3 uur 					€
4 uur 					€
5 uur 					€
6 uur 					€

32,50
37,50
42,50
46,50
50,50

Welkomstdrankjes
Prosecco per glas 			
Prosecco per fles 			

€
€

6,50
36,00

Champagne per glas 			
Champagne per fles 			

€
€

10,25
75,00

Cocktailbar (vanaf prijs per cocktail)
Sappenbar (prijs per sap) 		
Koffie & thee buffet 		

€
€
€

9,50
5,00
5,75

Koffie, thee en koekjesassortiment

Indien u ervoor kiest om dranken te bestellen op basis van nacalculatie,
zijn wij genoodzaakt personeelskosten in rekening te brengen.

Alle prijzen zijn per persoon en exclusief BTW.
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Ontbijt

Lunch

vanaf 25 personen

Onze ontbijtarrangementen kunnen worden uitgebreid met
verse smoothies, prosecco of chocoladebroodjes.

Ontbijt						€
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

23,00

Vers gebakken luxe mini broodjes
Croissant
Brie de Meaux en jonge Beemster
Rosbief en runderrookvlees
Marmelade en chocolade hagel
Roomboter
Gekookt eitje
Verse fruitsalade
Jus d’orange
Koffie en thee

Ontbijt deluxe 					€ 26,00
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vers gebakken luxe mini broodjes
Croissant
Koffiebroodje
Brie de Meaux en jonge Beemster
Rosbief, runderrookvlees en beenham
Marmelade en chocolade hagel
Gerookte zalm
Roerei
Verse fruitsalade
Jus d’orange
Glas prosecco
Koffie en thee

vanaf 25 personen

Strandzuid gebruikt brood van de lokale bakker. Het lunch
arrangement kan worden uitgebreid met warme items en/
of huisgemaakte soepen. We serveren een combinatie van de
volgende sandwiches en rekenen 2,5 broodje per persoon.

Sandwiches						€
•
•
•
•

Ciabatta met weiderund, basilicumolie,
veldsla en oude Beemster
Bruin zuurdesem met caprese,
pomodori tomaten en buffelmozzarella
Focaccia met gerookte wilde zalm en zuurkoolsalade
Panini met gegrilde groenten, rucola en gorgonzola

Soepen						€
Kies één van onderstaande soepen.
De soepen kunnen ook vegetarisch geserveerd worden.

•
•
•
•

Kies één van onderstaande warme items.

Kies één van de onderstaande items:

•

6,75

Vegetarische quiche met ricotta en spinazie
Kalfskroket of vegetarische kroket

Snackbreak 						€
•
•

5,75

Thaise kokos soep met shiitake, taugé en kerrie olie
Tomaten soep met basilicum en mascarpone
Pompoen soep met truffelolie
Tomaten gazpacho met komkommer
en kruidenolie (koud)

Warme items						€
•
•

16,50

5,00

Zelfgemaakte energiereep
Wrap met geitenkaas, hummus van paprika
en gegrilde groenten
Worstenbroodje of kaasbroodje
Alle prijzen zijn per persoon en exclusief BTW.
*Heeft u wensen voor een aangepast menu vanwege allergenen of heeft u voorkeur
voor veganistische gerechten, dan vragen wij een supplement van € 7,50 per persoon.
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Fingerfood

vanaf 25 personen

Tafelgarnituren					€
•
•
•
•

4,75

Groentetuintje (crudité) met tomatenyoghurt dip
Krokante maïs- en kikkererwtenmix
Truffelchips
Gerookte paprikacrackers

Dutch fingerfood 					€
Gebaseerd op 6 items per persoon.

•
•
•
•
9,00

Old Amsterdam kaas met Zaanse mosterd
Leidse Kaas
Ossenworst
Leverworst
Amsterdams zuur

Warme items

•
•
•
•

Bitterbal
Mini kaassoufflé
Garnalen kroket
Mini frikandel

Alle prijzen zijn per persoon en exclusief BTW.
*Heeft u wensen voor een aangepast menu vanwege allergenen of heeft u voorkeur
voor veganistische gerechten, dan vragen wij een supplement van € 7,50 per persoon.
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Gebaseerd op 6 items per persoon.

€ 9,00

Tafelgarnituren

Tafelgarnituren

•
•
•
•
•

Asian fingerfood 				
Katjang noten
Rijstcrackers
Wasabi noten
Zeewierkroepoek

Warme items

•
•
•
•

Yakitori met sojasaus
Gefrituurde kip in panko wasabi kruim
Loempia van eend met hoisin saus
Samosa (vegetarisch)

Vegan fingerfood 				
Gebaseerd op 4 items per persoon.

•
•
•
•

Thaise groene curry bite
Mini boschampignonkroket
Mini groentekroket
Vegan bitterbal

€ 9,00

Small bites

vanaf 25 personen

Moodfood plateau					€
Heerlijke hapjes en verschillende soorten dips geserveerd
op een groot rond plateau met bananen bladeren.
De plateaus worden per 10 personen geserveerd, de prijs is per persoon.

13,25

Traditionele bites 					€ 10,00
Heerlijke verse hapjes op schalen, geserveerd in puntzakjes,
glaasjes of op spiesjes. Kies uit onderstaande opties vier
verschillende items. De prijs is gebaseerd op 3 items per persoon.

•

Naanbrood en papadum

•

Tomaten koriander chili dip

•

Zalm, zuurkool, aardappel en mosterdhangop

•

Sambal dip (ui, knoflook, tomatenpuree, gember,
chili en boter)

•

Weiderund, Old Amsterdam, hazelnoten en veldsla

•

Bietjes, haring en dragon

•

Mango chutney

•

•

Balinese drumsticks

Noorse garnalen, zoet zure sjalot, little gem sla
en cocktailsaus

•

Gamba’s in gele curry

•

Bloemkool couscous, gedroogde perzik, tomaten tartaar
en dragon mayo (vegan)

•

Pikante kip spiesjes

•

•

Dahl (linzencurry)

Caprese, gepofte cherry tomaat, mozzarella, basilicum
en rucola (vegetarisch)

•

Groente loempia

•

Gazpacho van tomaat en komkommer (vegan)

Koude items

Warme items

Lolly parade						€
Heerlijke hartige hapjes op een stokje met bijbehorende
crèmes. Kies uit onderstaande opties twee soorten.

•
•
•
•
•

Gevogelte lolly, dadels, pistache crumble
en dragon-mayo
Gamba lolly, rode peper en kerriecrème
Caprese lolly, mozzarella, tomaat en basilicum
Gegrilde courgette lolly, vegan kaascrème
en wortelgelei
Rundercarpaccio lolly, piccalilly, bacon
en truffelmayonaise

7,00

•

Gamba kroketje met limoen mayonaise

•

Baambrugse buikspektoffee en gepekelde komkommer

•

Spiesje van zwaardvis met lamsoren
en mosterd mayonaise

•

Kalfsworstjes, honing en dragon

•

Courgette soepje met kerrie kokos schuim (vegan)

•

Quiche, spinazie, ricotta en prei (vegetarisch)

Alle prijzen zijn per persoon en exclusief BTW.
*Heeft u wensen voor een aangepast menu vanwege allergenen of heeft u voorkeur
voor veganistische gerechten, dan vragen wij een supplement van € 7,50 per persoon.
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Walking
dinner

vanaf 25 personen

Staand dineren met kleine gerechten die opeenvolgend
worden uitgeserveerd. Maak een keuze uit onderstaande
gerechten afhankelijk van het aantal gekozen gangen. We
rekenen minimaal vijf gangen voor een volwaardige maaltijd.
Houd rekening met de eventuele extra kosten voor het inhuren
van mastiek.

Vijf gangen						€ 43,50
Zes gangen						€ 48,25
Zeven gangen						€ 52,00
						
Regulier walking dinner

Vijf gangen					
€ 43,50
Zes gangen						€ 48,25
Zeven gangen						€ 52,00

•

Tartaar van gebraden rund, gerookte eidooier,
uiencrème, piccalilly gel

•

Sashimi van watermeloen, wakamesalade, wasabi crème
en soja gel

•

Licht geroosterde sesam tonijn met komkommerwakamesalade, wasabi crème en sojagel

•

Pad Thai salade, spaghetti van groenten, dadelsinaasappeldressing, cashewnoten en radijs

•

Gele currysoep met croutons van naanbrood
en een spiesje van tandoori zeewolf

•

Gele currysoep met croutons van focaccia

•

•

Vegetarische dim sum, chili stroop, pompoenzalf,
gegrilde asperges en teriyaki saus

Spiesje van gegrilde groenten, wortelcrème en gebakken
shiitake

•

Veganistische dim sum, chili stroop, pompoenzalf, gegrilde
asperges en teriyaki saus

•

Gepofte pompoen, harissa saus, quinoa en geroosterde
kikkererwten

•

Kokos panna cotta, aardbei gel en mango sorbet

•

Gegrilde zeebaars, gegrilde groenten, gnocchi,
chorizo en gremolata

•

Gemarineerde biefstuk spiesje, aardappel mousseline,
bosui en soja-sake jus

•

Crème brûlée met sereh en kokosijs

Alle prijzen zijn per persoon en exclusief BTW.
*Heeft u wensen voor een aangepast menu vanwege allergenen of heeft u voorkeur
voor veganistische gerechten, dan vragen wij een supplement van € 7,50 per persoon.
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Vegan walking dinner

Streetfood walking
dinner

Walking
BBQ

De chef adviseert minimaal vijf gangen als aanbevolen
hoeveelheid.

Staand dineren met live cooking. Dit menu wordt live gekookt
met drie soorten barbecues, namelijk de Smoker, de Caveman
en de BBQ ring. Houd rekening met de eventuele extra kosten
voor het inhuren van mastiek en dat wij per 50 personen extra
keuken personeel moeten doorbelasten.

vanaf 25 personen

vanaf 25 personen

Noord-Amerika					
•
Cheeseburger, augurk, ketchup en krokante ui
			
•
Hotdog, kip jalapeño cheddar worst, gerookte
ketchup en krokante ui

€

9,50

€

9,50

•

€

9,50

Taco, rundergehakt, paprika, mais, tomaat 		
en jalapeño

Zuid-Amerika					
•

Ceviche van rauw gemarineerde zeebaars
€ 10,50
met rode peper, tomaat, rode ui, limoen en avocado

Azië					
•

Bun Boa (stoombroodje) gevuld met pulled pork,
zoetzure kool, bosui en krokante knoflook
(ook vegetarisch mogelijk met pulled jack fruit)

€ 8,50

•

Pittige To Yam soep, garnalen, koriander
en champignons

€ 8,50

Vijf gangen 						€
Zes gangen 						€
•

Sashimi van watermeloen, wakame, wasabi crème
en soja gel

•

Ceviche van zeebaars, rode peper, tomaat, rode ui,
limoen, gember en avocado

•

Split sukade, rook-zeezout, mousseline van knol,
groene asperge en chimichurri (live cooking)

•

Roodbaars, venkel risotto, zoete aardappel
en kruiden olie (live cooking)

•

Brisket (16 uur gegaard), geroosterde little gem
en Hollandaise saus (live cooking)

•

Chocoladetaartje en gekarameliseerde ananas
(live cooking)

48,75
52,50

Europa					
•

Fish & Chips, gebakken kabeljauw, friet, koolsla,
groene erwten, remoulade, azijn en citroen

€ 10,50

Dessert					
•

Churros met witte chocoladesaus 			

€

6,50

•

Pastéis de Nata (zoet gebakje)

		

€

6,50

•

Baklava met pistache noten

		

€

6,50

Alle prijzen zijn per persoon en exclusief BTW.
*Heeft u wensen voor een aangepast menu vanwege allergenen of heeft u voorkeur
voor veganistische gerechten, dan vragen wij een supplement van € 7,50 per persoon.
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BBQ

vanaf 25 personen

Onze barbecue arrangementen zijn al jaren van vaste waarde.
Voetjes in het zand, een koud biertje in de hand en je waant je
op vakantie in eigen land. Er is mogelijkheid om te kiezen uit
een basic, deluxe of excellent menu. Houd rekening met de
eventuele extra kosten voor het inhuren van mastiek.

BBQ Basic 						€ 41,00

BBQ Deluxe						€ 43,00

Warme gerechten

Warme gerechten

Koude gerechten

Koude gerechten

•

•

•
•
•
•
•

•

•

Kipsaté met pindasaus
Schotse Angus-rundvleesburger
Rundvlees merguez worst
Zwaardvis met salsa verde
Gepofte Roseval aardappel met rozemarijn en knoflook

Salade van tomaat, komkommer, babymaïs,
rode ui en bladselderij
Pastasalade, geroosterde groenten, pijnboompitten
en geroosterde cherrytomaten
Aardappelsalade met tuinkruiden

•
•
•
•
•

•

•
•

Runderstaartstuk met zeezout en knoflook
Pikant Rosario chorizo worstje van het varken
Rumpsteak van lam met munt, ui en knoflook
Kabeljauw met limoen en witte wijn
Gepofte Roseval aardappel met rozemarijn en knoflook

Salade van mais, kidneybonen, tomaat, rode ui en rode
paprika
Salade van limoen, avocado, bosui, rode paprika
en mesclun sla
Griekse salade met komkommer, feta, zwarte olijven
en rode ui
Spinaziesalade en gepofte cherrytomaten

Bijgerechten

•
•
•
•

Verschillende broodsoorten
Kruidendressing en mosterddressing
Kruidenboter en aioli
Tomaat-ui-koriander salsa

Bijgerechten

•
•
•
•

Verschillende broodsoorten
Kruidendressing en mosterddressing
Kruidenboter en aioli
Tomaat-ui-koriander salsa

Vegetarische gerechten

Op aanvraag serveren wij de volgende vegetarische gerechten

•
•
•

Gevulde portobello met gorgonzola
Bietenburger
Groente spies

Alle prijzen zijn per persoon en exclusief BTW.
*Heeft u wensen voor een aangepast menu vanwege allergenen of heeft u voorkeur
voor veganistische gerechten, dan vragen wij een supplement van € 7,50 per persoon.
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Vegetarische gerechten

Op aanvraag serveren wij de volgende vegetarische gerechten

•
•
•

Gevulde portobello met gorgonzola
Bietenburger
Groente spies

BBQ

vanaf 25 personen

BBQ Excellent 					€

53,50

Warme gerechten

•
•
•
•
•

Bavette met knoflook en rozemarijn
Runder Ribeye met zeezout en tijm
Lams rack met een groene kruidensalsa
Gepofte zoete aardappel met kerrie hüttenkäse
Gegrilde pompoen

Koude gerechten

•
•
•
•

Roseval aardappelsalade met bieslook en crème fraîche
Spinazie salade met geitenkaas, granaatappel en walnoten
Salade van mais, quinoa, groene asperges, pompoenpitten
en gepofte cherrytomaten
Salade van limoen, avocado, bosui, rode paprika
en mesclun sla

Bijgerechten

•
•
•
•
•

Verschillende broodsoorten
Kruidendressing en mosterddressing
Kruidenboter en aioli
Bearnaisesaus
Tomaat-ui-koriander salsa

Vegetarische gerechten

Op aanvraag serveren wij de volgende vegetarische gerechten

•
•
•

Gevulde portobello met gorgonzola
Bietenburger
Groente spies

Alle prijzen zijn per persoon en exclusief BTW.
*Heeft u wensen voor een aangepast menu vanwege allergenen of heeft u voorkeur
voor veganistische gerechten, dan vragen wij een supplement van € 7,50 per persoon.
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Buffetten

vanaf 50 personen

Een buffet met voor ieder wat wils. Er is keuze tussen een
vegan buffet of een Italiaans buffet. Houd rekening met de
eventuele extra kosten voor het inhuren van mastiek.

Green Vegan 						€ 38,75
Warme gerechten

•
•
•
•
•
•

Geroosterde courgette, aubergine, rode paprika en rode ui
Gele rijst met groene kruiden
Harissa saus, gegrilde pompoen, groene olijven,
kikkererwten, munt en koriander
Gevulde paprika met een venkel kokos risotto
Rozemarijn aardappelen uit de oven
Gele curry, aardappel, tuinerwten en noedels

Koude gerechten

•
•
•
•
•

Spinaziesalade, tomaat, komkommer, paprika
en mosterddressing
Couscoussalade, gegrilde groenten, dadels, hazelnoten,
munt en koriander
Salade van groene bonen, linzen, kikkererwten
en pompoen pitten in een gele curry dressing
Gepofte bieten, wortel soorten en kruiden dressing
Pad Thai salade, spaghetti van groenten, dadelsinaasappel
dressing, cashewnoten en radijs

Bijgerechten

•
•
•

Molenaars brood
Hummus
Olijven tapenade

Desserts

•
•
•
•

Appeltaart
Brownie
Chocolademousse
Vers fruit

Alle prijzen zijn per persoon en exclusief BTW.
*Heeft u wensen voor een aangepast menu vanwege allergenen of heeft u voorkeur
voor veganistische gerechten, dan vragen wij een supplement van € 7,50 per persoon.
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Italian Highlights 					

€ 41,75

Antipasti

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Crostini, focaccia en boerenbrood
Olijventapenade, olijfolie, zeezout en citroenpeper
Gemarineerde champignons met balsamicoazijn
Artisjoksalade met knoflook, salie en rucola
Linguinisalade met citroenpeper, knoflook en peterselie
Geroosterde tomaten met buffelmozzarella en rucola
Siciliaanse witte bonensalade met citroen,
koriander en chili
Dungesneden rauwe tonijn met kappertjes,
olijfolie en citroendressing
Garnalen gemarineerd in paprika, citroen en peterselie
Rundercarpaccio met pecorino, rucola en olijfolie
Vitello tonnato; dungesneden kalfsvlees
met tonijnmayonaise
Verschillende salami’s, gedroogd vlees en worstjes uit
Toscane en Emilia Romagna
Ansjovis met lente-uitjes

Secondi

•
•
•
•
•
•

Zwaardvis in antiboise van tomaat en zwarte pasta
Zeebaars, spinazie, basilicum en zwarte olijven
Manzo stufato in Barolo saus (Italiaans stoofvlees)
Maiskip met rozemarijn aardappels
Scalloppina al masala (kalfsoester)
Gegrilde groenten

Vegetarische gerechten

Op aanvraag serveren wij de volgende vegetarische gerechten

•
•
•

Gevulde paprika met risotto Milanese
Lasagne van aardappel en champignons
Gegrilde courgette met vegetarische ragout

Dolci

•
•
•
•

Tiramisu
Panna forta
Panna Cotta
Italiaanse kazen (vervangend voor een van bovenstaande zoete desserts)

Sit down
diner

vanaf 25 personen

Wij bieden je de mogelijkheid om te kiezen tussen een regulier
of een veganistisch sit down diner. Maak een keuze uit onderstaande gerechten afhankelijk van het aantal gekozen gangen. Uiteraard kunnen wij rekening houden met vegetarische
wensen en/of speciale diëten. Houd rekening met de eventuele
extra kosten voor het inhuren van mastiek

Drie gangen 						€ 37,50
Vier gangen 						€ 44,00
Vijf gangen 						€ 50,50
Regulier sit down diner

•

Gerookte zalm, Noorse garnalen, appel, venkel
en limoen crème fraîche

•

Kerrie kokossoep, shiitake, taugé en koriander olie

•

Gebakken kabeljauw, parelcouscous, courgette,
aubergine, paprika, pompoen en tomaten salsa

•

Gebakken eendenborst, gegrilde asperge, pompoen
crème, aardappel krokant, king boleet en calvados jus

•

Citruscake, yoghurt sorbet, aardbei en geschaafde
70% pure chocolade

Vegan sit down diner

•

Sashimi van watermeloen, wakame salade,
wasabi crème en soja gel

•

Quinoa met baba ganoush, zoet zure pompoen, komkommer, rode paprika gel en kruidensla

•

Gerookte pompoen soep met kokos schuim

•

Kerrie parel couscous met geroosterde wortel soorten, knolselderij, pompoenzalf en geroosterde hazelnoten

•

Vegan brownie en kokos ijs

Alle prijzen zijn per persoon en exclusief BTW.
*Heeft u wensen voor een aangepast menu vanwege allergenen of heeft u voorkeur
voor veganistische gerechten, dan vragen wij een supplement van € 7,50 per persoon.
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Desserts

vanaf 25 personen

The finishing touch! Nog iets zoets nodig voor na de BBQ of
diner? Kies uit de onderstaande opties of informeer naar
andere opties.

Dessert buffet 					€ 15,25*
•
•
•
•
•

Latte machiatto
Curd met sinaasappel en honing
Citroentaart
Chocolade mousse met crumble
Zuppa Inglese

*Het is ook mogelijk om voor drie items te kiezen i.p.v. 5 items.
De prijs per persoon wordt dan €9,75.

Ben & Jerry’s assortiment 				

€

5,75

Ola assortiment 				

€

2,90

(cupjes van 100 ml)

Alle prijzen zijn per persoon en exclusief BTW.
*Heeft u wensen voor een aangepast menu vanwege allergenen of heeft u voorkeur
voor veganistische gerechten, dan vragen wij een supplement van € 7,50 per persoon.
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Food concepten
Strandzuid werkt samen met Meisjes met Smaak. Kies voor
ons paradepaardje Het Oestermeisje, combineer twee coole
zusjes of ga voor een thema! Culinair entertainment ten top.
De Smaakmeisjes zijn mobiel en interactief en toveren in een
handomdraai de lekkerste verse smaakbommen tevoorschijn.
Van champagne tot bitterballen, van macarons tot pata negra
ham. Smaakmeisjes kunnen altijd en overal worden ingezet.
Ze lopen gewoon gezellig rond tussen de gasten en werken
geheel zelfstandig en proactief. Zie hieronder de verschillende
mogelijkheden met een vanaf prijs. Uiteraard kan elke
aanvraag naar wens worden aangepast.

Oestermeisje				

Vanaf

€ 687,50

Patameisje			

Vanaf

€ 562,50

Het Oestermeisje opent live verse oesters
voor uw gasten. De oesters zijn van David
Hervé en worden geserveerd met citroen,
peper, vodka, vinaigrette & Tabasco. Het tarief
is gebaseerd op één serveerster gedurende
twee uur met 150 oesters.				

Als ervaren cortadero biedt het Patameisje
uw gasten heerlijke dunne plakjes Pata Negra
ham. De Pata Negra (zwarte poot) komt uit
Jabugo in Spanje en wordt geserveerd met
een heerlijke crostini voor een stevige bite.
Het tarief is gebaseerd op één serveerster
gedurende twee uur met 150 porties.

Sushimeisje			

Vanaf de riem om haar heupen serveert
het Sushimeisje haar favoriete sushi bestaande
uit verschillende soorten handrolls, nigiri’s en
urumaki’s voor ieder wat wils! Het tarief is
gebaseerd op één serveerster gedurende
twee uur met 200 stuks sushi.

Tafeldame			

Vanaf

€ 262,50

Appetizer experience 		

Vanaf

€ 262,50

Country experienc			

Vanaf

€ 262,50

De tafeldame serveert uw gasten snacks,
drankjes en/of goodiebags van de tafel die
ze om haar heen draagt. De serveerster is
ook zeer geschikt voor het verwelkomen en
registreren van uw gasten. Het tarief is een
vanaf prijs en gebaseerd op basis van één
serveerster gedurende twee uur, exclusief
hapjes, drankjes en/of goodiebags. 				

Een gastvrouw serveert heerlijke hapjes
uit haar riem. Dit concept is een lust voor
het oog. Uw gasten zullen versteld staan
van de creatieve manier waarop hapjes
worden gepresenteerd. Het tarief is een
vanaf prijs gebaseerd op één serveerster
gedurende twee uur, exclusief hapjes.

Vanaf

€ 950,00

De gastvrouw loopt rond en voorziet uw
gasten van biologische hapjes of drankjes
uit een met gras omzoomde kruiwagen.
Het tarief is een vanaf prijs gebaseerd op
één serveerster gedurende twee uur,
exclusief hapjes en drankjes.

Alle prijzen zijn per persoon en exclusief BTW.
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Personeel
Onderstaande prijzen gelden alleen als u ervoor kiest om meer
personeel in dienst te nemen dan standaard gebruikt door
Strandzuid. De prijzen zijn gebaseerd op een uurtarief met een
minimale afname van 4 uur. Eventuele andere diensten zijn op
aanvraag.

Manager						€ 49,50
Medewerker bediening				€ 30,50
Medewerker keuken 					€ 35,00
Hostess						€ 37,50
Beveiliging						€ 45,00
Medewerker garderobe 				

€ 30,50

Medewerker toilet 					€ 30,50
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Licht & geluid
Strandzuid werkt met een eigen leverancier van licht-, geluidsen presentatieapparatuur: Music and Productions. Door deze
samenwerking kunnen wij u een verscheidenheid aan
audiovisuele materialen van hoge kwaliteit aanbieden tegeneen zeer scherpe prijs. Neem gerust contact met ons op voor
meer informatie en/of een offerte!

Vind enkele van de audiovisuele apparatuur die we kunnen bieden (ongeacht het aantal personen) hieronder ter inspiratie:
•
Feest met DJ-set op het podium en discoverlichting
in de ruimte
•
Presentatie met draadloze headsets en meerdere
schermen
•
Live uitzending van sport of presentatie
•
Sfeervolle verlichting van de verhuurde ruimte met
bijvoorbeeld de P1 Retro lamp
•
Akoestisch muzieksysteem tijdens het diner of de borrel
•
Silent disco op het strand

						

Door jarenlange ervaring op het gebied van evenementen,
heeft Strandzuid een brede portefeuille aan muzikaal entertainment opgebouwd. Van netwerkborrels tot huwelijksfeesten
en van verjaardagen tot zomerfeesten, voor elk type event heeft
Strandzuid een geschikte DJ. Neemt u gerust contact met ons
op voor meer informatie.
Vanaf prijzen (minimale afname van 4 uur):

DJ (per uur)						€175,00
Technische ondersteuning (per uur)			

€ 49,50
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Brand jouw event
Maak jouw event professioneler dan het al is en brand en
promoot het bedrijf op jouw event!

Designer (per uur)			

Vanaf € 50,00

Photobooth

Vanaf € 875,00

Fotograaf

(minimaal 4 uur)		

(per uur)		

Vanaf € 150,00

Style jouw event
Style jouw event naar de mooiste locatie en maak er een
omgeving van om nooit te vergeten!

Bloemen 					

op aanvraag

Ballonnen 					

op aanvraag

Gehele styling via ‘Myrthe Regelt Het’

op aanvraag

Entertain jouw event
Vermaak de bezoekers van jouw event en maak herinneringen
om nooit te vergeten!

Flyboard 					

op aanvraag

Spellen					

op aanvraag

Rondvaartboten				

op aanvraag
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Route & parkeren
Strandzuid
Europaplein 22
1078 GZ Amsterdam

T: +31 (0)20 61 68 660
E: events@strand-zuid.nl
W: www.strand-zuid.nl

Openbaar vervoer

Strandzuid is goed te bereiken met de trein (station RAI en
station Amsterdam Zuid), de metro (lijn 52, halte Europlein)
en de tram (lijn 4, halte Europaplein).

Vanuit Amsterdam centraal station
1.
2.
3.
4.
5.

Loop naar de voorzijde van het station en loop naar buiten
naar het metrostation
Volg de borden richting lijn M52 (blauwe lijn) richting Zuid.
Rijd 4 haltes mee en stap vervolgens uit bij halte
Europaplein
Loop richting RAI Theater-Ingang F
Aan het eind van het overdekte wandelpad vindt u de
hoofdingang van Strandzuid

Openingstijden voor events
Zondag t/m donderdag:
Vrijdag en zaterdag: 		

Auto

Bij Strandzuid kan je een uitrijdkaart kopen voor €11,00 (Inclusief
BTW) per stuk per 24 uur. Volg de aangegeven borden richting
P4 van RAI Amsterdam.

A10 vanuit Den Haag
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vanuit Amsterdam Zuid station
1.
2.
3.
4.
5.

Loop naar het metro-/treinstation van Amsterdam Zuid
Volg de borden richting lijn M52 (blauwe lijn) richting Noord
Stap de eerstvolgende halte uit bij Europaplein.
Loop richting RAI Theater-Ingang F
Aan het eind van het overdekte wandelpad vindt u de
hoofdingang van Strandzuid

07:00-01:00 uur
07:00 - 03:00 uur

Neem afslag RAI-s109-s110-Rivierenbuurt
Ga rechts bij de stoplichten richting s109-s110-RAIRivierenbuurt-Centrum
Neem de linker rijbaan richting RAI Parking bij de
stoplichten
Ga links bij de stoplichten richting RAI Parking
Volg de aangegeven borden richting P4 en parkeer
uw auto
Neem uitgang F en volg de beschrijving hieronder

A1 Vanuit Utrecht
1.
2.
3.
4.
5.

Neem afslag RAI-s109-Rivierenbuurt-Buitenveldert
Ga rechts bij de stoplichten richting s109-s110-RAIRivierenbuurt-Centrum
Ga links bij de stoplichten richting RAI Parking
Volg de aangegeven borden richting P4 en parkeer
uw auto
Neem uitgang F en volg de beschrijving hieronder

Vanuit ingang/uitgang P4
1.
2.

Volg de borden naar ingang F-Strandzuid
(houd links aan)
Aan het eind van het overdekte wandelpad vindt u
de hoofdingang van Strandzuid aan uw rechterhand bij
het water.
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Event brochure

events@strand-zuid.nl
+31 (0)20 616 8660

