
BANQUETING BROCHURE



Geachte gast,

Hartelijk dank voor uw interesse in Postillion Hotel Amsterdam. In Amsterdam is in
september 2016 onze gloednieuwe congreslocatie geopend. De indrukwekkende 
congresruimtes en moderne faciliteiten weerspiegelen uw professionele identiteit. 
Ontvang uw relaties. Kom werken. Ontspan na het werk in ons stijlvolle restaurant en 
vanaf 2018 ook in de mooie hotelkamers. Gelegen nabij uitvalswegen en op 2 minuten 
loopafstand van metrohalte Overamstel. 

Postillion Hotel Amsterdam biedt u het volgende:
• 17 moderne en flexibele vergaderzalen
• Een congreszaal van 961 m2
• Moderne audiovisuele middelen in de zalen
• Wifi in het hele hotel
• Business Point met flexibele werkplekken
• Restaurant & Bar

Vanaf november 2018 gaat ons hotel open en bieden wij u tevens:

• 252 spraak gestuurde hotelkamers
• 14 extra meeting rooms
• Sfeervolle bar en restaurant
• Fitness ruimte op de 19e verdieping

In deze informatie brochure vindt u meer informatie over de faciliteiten van het
hotel en de mogelijkheden voor events, congressen, vergaderingen en partijen in 
het Postillion Hotel Amsterdam.

Wij laten u graag alle mogelijkheden zien en denken met u mee om van uw 
bijeenkomst een succes te maken. Wilt u een offerte op maat ontvangen, neem dan 

contact op via nummer 020-8204410 of via reservations@postillionhotels.com 

POSTILLION
HOTEL & CONVENTION CENTRE AMSTERDAM
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HOTELKAMERS

Opening Postillion Hotel in 
november 2018.

Postillion Hotel Amsterdam biedt 
252 moderne spraakgestuurde kamers 
welke allemaal voorzien zijn van gratis 
wifi, airconditioning, koelkast, kluis 
en LCD flatscreen tv. De badkamers 
hebben een inloop douche met tv.
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VERGADERZALEN

Maak van uw meeting of zakelijke bijeenkomst een daverend succes. Overtref de 
verwachtingen van uw gasten. Wij staan in voor een minutieuze voorbereiding en 
vlekkeloze uitvoering. Kies één van de vele vergaderarrangementen of ga voor een 
exclusieve aanpak, volledig op maat. Hoe kunnen wij u van dienst zijn?

Uw zakelijke meeting tot in de puntjes verzorgd, met oog voor detail. Dat is waar 
Postillion Hotels voor staat. Van aankleding en catering tot technische uitvoering. 
Ontdek onze professionele vergaderruimtes. Ruim, licht en met innovatieve audio-
visuele voorzieningen. 
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Het Postillion Hotel Amsterdam heeft een zeer gunstige ligging, tussen de stad en de 
uitvalswegen.

De dichtstbijzijnde treinstations zijn Station Amsterdam Amstel en Station Duivendre-
cht; metrostation Overamstel ligt op drie minuten loopafstand. De gehele locatie is 
tevens goed toegankelijk met een rolstoel. In de nabije omgeving zijn voldoende open-
bare parkeergelegenheden. Per september 2018 beschikt het hotel tevens over een ei-
gen parkeergarage.

Adres:  Navigatieadres:
Paul van Vlissingenstraat 8  Abram Dudok van Heelstraat
1096 BK Amsterdam Amsterdam

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ROUTEBESCHRIJVING

Per auto
Neem vanaf de A10 (alle richtingen) afslag S-111 Industrieterrein Amstel Business Park. 
Bij de stoplichten aan het einde van de afrit linksaf de Johannes Blookerweg op. Bij de 
volgende stoplichten een flauwe bocht naar links het verlengde van de Marwijk Kooy-
straat op. Onder het spoor door en bij de stoplichten rechts, wederom onder het spoor 
door. De Kauwgomballenfabriek ligt direct links van u.

Per openbaar vervoer
Vanaf metrostation Overamstel is het drie minuten (230 meter) lopen naar Postillion 
Hotel Amsterdam. Vanaf het Centraal Station, Station Amsterdam RAI, Station 
Amsterdam Amstel, Station Duivendrecht en Station Amsterdam Zuid vertrekken de 
metrolijnen 50 en 51. Stap uit bij de halte Overamstel.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  PARKEREN

Postillion Hotel Amsterdam zal per november 2018 beschikken over eigen parkeer-
garage. Overige parkeerplaatsen, kunt u vinden rondom de locatie.  Hier geldt betaald
parkeren. Op de bovenstaande parkeerkaart is meer informatie over het parkeren te 
vinden.

LOCATIE & 
BEREIKBAARHEID
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eerste 3 uur: 0,10 euro per uur
daarna: 2,40 euro per uur
dagkaart: 14,40 euro
ma-vr 09-19 uur
betaalautomaat/parkmobile-yellowbrick

 Daniël Goedkoopstraat

 Abram Dudok van Heelstraat

 Willem Fenengastraat

 Nicolaas Tetterodestraat

 Johann Siegerstraat

Paul van Vlissingenstraat

P+R  eerste 90 minuten: gratis
 daarna: 4 euro per uur
 dagkaart: 35 euro
 ma-vr 24 uur
 betaalautomaat  (pin/creditkaart)

postillionhotels.com

Parkeermogelijkheden/metro 
Postillion Convention Centre Amsterdam

Navigatieadres:
Abram Dudok van Heelstraat

Metro station Overamstel (lijn 50 of 51)
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Onze hotels en locaties onderstrepen uw MVO-beleid. 
De MVO-doelstellingen van uw organisatie bekrachtigen 
uw moderne visie. Postillion Hotels beantwoordt aan deze 
strategische richting met een vooruitstrevend milieu- en 
MVO-beleid. 
Wij zetten actief in op milieuzorg en MVO. Hierbij gaan wij 
verder dan de wettelijke verplichtingen.

De Green Key is het internationale keurmerk voor duurzaamheid 
en MVO in de toerisme-, recreatie-, vergader- en congreslocatiebranche.
Green Key Nederland kent de niveaus Brons, Zilver en Goud, afhankelijk van het aan-
tal MVO-maatregelen. Al onze hotels/locaties opereren op het hoogste niveau: Goud.

Hoe ziet u dit als gast terug?

• Goed verlicht Al onze hotels/locaties zijn voorzien van de nieuwste 
  energiezuinige led- en T5-verlichting.

• Smaakvol De keuken maakt veel gebruik van biologische en milieuvrien-
  delijke producten en ingrediënten. Ons ontbijt bevat zo min 
  mogelijk verpakkingen. U pakt precies de hoeveelheid kaas, suiker, 
  melk etc. die u nodig heeft en wij produceren minder afval.

• Schone zeep Ook onze zeepdispensers zijn milieuvriendelijk en volledig afbreek-
  baar. De zeep in alle openbare ruimtes zijn voorzien van het 
  EKO-keurmerk (gecontroleerd biologisch product van een bedrijf 
  dat extra aandacht besteedt aan duurzaamheid).

Postillion Hotel Amsterdam heeft gratis wifi voor haar gasten.
Dit betreft een open netwerk dus gasten hebben geen inlogcode nodig. 

Mocht u graag een eigen beveiligd netwerk willen creëren voor uw groep,
 dan kunnen wij dit uiteraard voor u regelen. 

GREEN KEY

WIFI
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RESTAURANT

Lekker borrelen en genieten van culinaire creaties. 
                U bent van harte welkom in ons restaurant en bar.

Net als de hersenen, dienen ook de smaakpapillen geprikkeld te worden. Een culinair 
intermezzo is dus altijd een goed idee. In ons sfeervolle restaurant met bar geniet u 
van lekkere hapjes, seizoensgebonden gerechten en goed uitgevoerde klassiekers. 
Van een Postillion 12-uurtje tot een coppa di parma met pulled pork of een brochette 
van eend.
Heeft u speciale wensen voor een culinaire middag of avond met uw gezelschap? 
Wij inspireren u graag met bijzondere, onalledaagse smaakcombinaties en creatieve 
gerechten.

15 minute dish garantie: zodat u snel weer verder kunt  
Op onze menukaart vindt u verschillende gerechten met een ‘Dish 15-icoontje’. Dit 
zijn gerechten die gegarandeerd binnen 15 minuten op tafel staan. Van een broodje of 
salade met brie tot een gegrilde ribeye. Even ultiem genieten en dan snel weer verder.  
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VERGADEREN

Postillion Hotel Amsterdam beschikt momenteel over 17 moderne vergaderzalen die 
allemaal zijn voorzien van daglicht, luchtbehandeling, ingebouwde beamer/scherm, 
flipover en gratis wifi. Op de begane grond hebben wij 8 zalen die elk 102 m2 zijn. 

De zalen beschikken over flexibele wanden waardoor wij 1 grote ruimte kunnen 
creëren van 960 m2 (maximaal 1200 personen in theateropstelling). Op de eerste 
verdieping hebben wij nog 9 break-out zalen met afmetingen tussen de 40 en 180 m2 
voorzien van flexibele wanden.   
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1 121 28 32 60 30 50 100 30 35 102 14,1 7,2 8

2 121 28 32 60 30 50 100 30 35 102 14,1 7,2 8

3 121 28 32 60 30 50 100 30 35 102 14,1 7,2 8

4 121 28 32 60 30 50 100 30 35 102 14,1 7,2 8

5 121 28 32 60 30 50 100 30 35 102 14,1 7,2 8

6 121 28 32 60 30 50 100 30 35 102 14,1 7,2 8

7 121 28 32 60 30 50 100 30 35 102 14,1 7,2 8

8 121 28 32 60 30 50 100 30 35 102 14,1 7,2 8

1+2 220 34 44 150 60 110 200 66 90 204 14,1 14,5 8

1+2+3 340 38 52 210 90 170 300 102 125 306 14,1 21,7 8

1+2+3+4 450 48 64 300 120 230 400 138 180 408 14,1 28,9 8

1+2+3+4+Corridor 582 48 60 340 x 310 500 168 200 553 19 28,9 8

1 t/m 8 +incl. Corridor 1200 70 100 665 288 500 1200 300 400 961 33,8 29,6 8

Corridor X X X X X X X X X 145 29,6 4,9 8

Foyer X X X X X X X X X X X X X

9 35 12 16 20 8 X X X X 44 6,9 6,4 3

10 30 10 12 X 4 X X X X 41 6,9 5,9 3

U-vorm
tot 80 personen

School 
tot 400 personen

Cabaret
tot 500 personen

Diner
tot 600 personen

Theater
tot 1000 personen

Feest/Receptie
tot 1100 personen

U-vorm
tot 80 personen

School 
tot 400 personen

Cabaret
tot 500 personen

Diner
tot 600 personen

Theater
tot 1000 personen

Feest/Receptie
tot 1100 personen

U-vorm
tot 80 personen

School 
tot 400 personen

Cabaret
tot 500 personen

Diner
tot 600 personen

Theater
tot 1000 personen

Feest/Receptie
tot 1100 personen

U-vorm
opstelling

tot 80
personen

School 
opstelling
tot 400
personen

Cabaret
opstelling
tot 500
personen

Diner
opstelling
tot 600
personen

Theater
opstelling
tot 1000
personen

Feest/
Receptie
tot 1100
personen

U-vorm
tot 80 personen

School 
tot 400 personen

Cabaret
tot 500 personen

Diner
tot 600 personen

Theater
tot 1000 personen

Feest/Receptie
tot 1100 personen

U-vorm
tot 100 personen

School 
tot 460 personen

Cabaret
tot 765 personen

Diner
tot 720 personen

Theater
tot 1000 personen

Feest/Receptie
tot 1200 personen

>>
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Zaal Theater U-Vorm Carré/Blok Cabaret School Diner Receptie
 Cabaret 

rond
Cabaret 
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9+10 65 18 24 24 16 X X X X 85 6,9 12,3 3

11 65 18 20 24 10 X X X X 72 10,5 6,9 3

12 55 14 18 20 14 X X X X 57 9,1 6,3  3

14 60 14 18 20 14 X X X X 57 9,1 6,3  3

11+12 120 18 28 50 20 X X X X 120 9,1 13,2 3

12+14 115 18 28 50 32 X X X X 115 9,1 12,6 3

11+12+14 165 26 44 75 44 X X 36 45 187 9,1 19,5  3

15 54 16 20 30 16 X X X X 63 9,1 7  3

16 74 16 24 40 18 X X X X 62 10,5 6  3

15+16 120 x x 65 26 X X X X 126 9,1 12,9  3

17 40 14 20 20 16 X X X X 47 8,3 5,7  3

18 41 16 20 30 12 X X X X 53 8,3 6,4  3

17+18 80 20 28 50 28 X X X X 100 8,3 12,1  3

U-vorm
tot 80 personen

School 
tot 400 personen

Cabaret
tot 500 personen

Diner
tot 600 personen

Theater
tot 1000 personen

Feest/Receptie
tot 1100 personen

U-vorm
tot 80 personen

School 
tot 400 personen

Cabaret
tot 500 personen

Diner
tot 600 personen

Theater
tot 1000 personen

Feest/Receptie
tot 1100 personen

U-vorm
tot 80 personen

School 
tot 400 personen

Cabaret
tot 500 personen

Diner
tot 600 personen

Theater
tot 1000 personen

Feest/Receptie
tot 1100 personen

U-vorm
opstelling

tot 80
personen

School 
opstelling
tot 400
personen

Cabaret
opstelling
tot 500
personen

Diner
opstelling
tot 600
personen

Theater
opstelling
tot 1000
personen

Feest/
Receptie
tot 1100
personen

U-vorm
tot 80 personen

School 
tot 400 personen

Cabaret
tot 500 personen

Diner
tot 600 personen

Theater
tot 1000 personen

Feest/Receptie
tot 1100 personen

U-vorm
tot 100 personen

School 
tot 460 personen

Cabaret
tot 765 personen

Diner
tot 720 personen

Theater
tot 1000 personen

Feest/Receptie
tot 1200 personen

Alle zalen beschikken over een beamer, scherm,  
wifi en natuurlijk daglicht.

>>
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Een meeting voor een specifiek aantal uur, 
inclusief hapjes, drankjes, een culinaire lunch 
en andere exclusieve extra’s? 
Bij Postillion Hotels kiest u uit tal van 
verrassende vergaderarrangementen.

Een geslaagde bijeenkomst die uw gasten nog lang zal 
bijblijven. Hiervoor inspireren wij u graag met creatieve 
ideeën, culinaire suggesties en stijlvolle sfeerimpressies 
voor de aankleding van uw vergader- of congresruimte. 
Elementen die het programma of de identiteit van uw 
organisatie versterken. Heeft u zelf specifieke ideeën? Wij 
voeren ze graag uit, tot in detail.

>>Zie volgende pagina voor onze arrangementen
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Nationaal dag
arrangement
 exclusief zaalhuur (8h.)
 
•  Persoonlijke ontvangst en begeleiding 
 door onze Meeting host
•  Gehele dag onbeperkt gebruik van koffie, 
 thee, fruitsappen, mineraalwater, heerlijke 
 wisselende (gezonde) snacks en viennoise-
 rie in de break-out ruimte buiten de zaal
•  Mineraalwater in de zaal
•  Uitgebreid Nationaal lunchbuffet in het 
 restaurant met keuze uit warme 
 gerechten en een soep van de dag
•  Om uw energieniveau op peil te houden 
 bieden wij ook BrainFood aan, zowel in de 
 ochtend (9.30 u.) als in de middag 
 (15.00 u.). Brainfood:  
  o  Verhoogt de concentratie
  o Zit vol met gezonde voedingsstoffen
  o  Verminderd dip na maaltijd
  o  Het zorgt voor een goede balans 
   tussen energizers en maaltijden
•  Gebruik van beamer & flipchart
•  Gratis toegang tot draadloos Internet   
 (zonder wachtwoord)

€59 p.p.

Postillion Hotel Amsterdam biedt u graag een vergaderarrangement aan waarbij 
onderstaande inbegrepen is: 

Internationaal 
dag arrangement
 exclusief zaalhuur (8h.)
 
•  Persoonlijke ontvangst en begeleiding 
 door onze Meeting host
•  Gehele dag onbeperkt gebruik van koffie, 
 thee, fruitsappen, mineraalwater, heerlijke 
 wisselende (gezonde) snacks en viennoise-
 rie in de break-out ruimte buiten de zaal
•  Mineraalwater in de zaal
•  Uitgebreid Internationaal lunchbuffet in 
 het restaurant met keuze uit warme 
 gerechten, brood en een soep van de dag
•  Om uw energieniveau op peil te houden 
 bieden wij ook BrainFood aan, zowel in de 
 ochtend (9.30 u.) als in de middag 
 (15.00 u.). Brainfood:  
  o  Verhoogt de concentratie
  o Zit vol met gezonde voedingsstoffen
  o  Verminderd dip na maaltijd
  o  Het zorgt voor een goede balans 
   tussen energizers en maaltijden
•  Gebruik van beamer & flipchart
•  Gratis toegang tot draadloos Internet   
 (zonder wachtwoord)

€69 p.p.

Audiovisuele middelen mogen natuur-
lijk niet ontbreken op uw bijeenkomst. 
Postillion Hotel Amsterdam heeft uitste-
kende beamers van 7000-9900 lumens 
met een HDMI resolutie van 1080 x 720 
Full HD in huis en ingebouwde schermen 
in alle zalen. Indien nodig werken wij 
samen met onze partner die alle kennis 
en materialen in huis hebben op het 
gebied van licht, geluid en beeld. Voor 
meer informatie of een offerte op maat, 
vragen wij u vriendelijk contact met ons 
op te nemen. Prijzen onder voorbehoud 
van prijswijzigingen, service en trans-
port kosten.

Beamer en scherm:
 Inclusief in de zaalhuur
Podium standaard (4x3) € 460 
Podium groot (6x4) €  825 

Geluid en 1 handheld microfoon
(vanaf 150 personen) € 545
Geluid en 1 handheld microfoon
(van 50-150 personen) € 245 

Extra Handheldmicrofoon € 85
Headset € 145
Laptop € 125
Vaste internetkabel € 17.50
Stroompunt  € 17.50
Katheder € 35 

AUDIO
VISUELE 
MIDDELEN

- 26 -
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Postillion Brainfood concept:
Vergaderen met collega’s, een belangrijke business meeting met relaties of een 
meerdaagse zakelijke bijeenkomst. Hoe houdt u continu focus? Met brainfood van 
Postillion Hotels doet u nieuwe energie op en vergroot u uw prestaties.

Onze chefs bereiden tal van gerechten en hapjes met dagverse producten, zoals 
avocado’s, noten en vers fruit. Gezonde voeding boordevol ‘langzame suikers’ en 
bovenal: heel erg lekker!

Ons brainfood: 
•  Verhoogt uw concentratie 
•  Zorgt voor een evenwichtige op- en afname van energie
•  Is rijk aan gezonde voedingsstoffen 
•  Biedt de perfecte balans tussen energizers en maaltijden

Brainfood items:
• Kokosbal met pure chocolade 
• Flikken met super food
• Wortel dadel cake
• Groene thee poffertjes
• Healthy chocolat cake
• Kokosmakronen 

Energizers:
• Wortel, papaja, appel
• Rode biet, appel, citroenmelisse 
• Spinazie, komkommer en mint

ONTVANGST & 
BREAKS  

Healthy break
• Yoghurt met granola en compote 

 van rood fruit

• Vers fruit gazpacho  

• Gesneden watermeloen

Veggie break
• Crudité van groenten 

• Quinoa salade met avocado 

• Soepje van biet en selderie 

Traditional Dutch break  
• Pannenkoekje met stroop

• Mini saucijzenbroodje

• Hollandse drop

• Mini stroopwafeltjes

• Haagse hopjes

Postillion  break
• Chocolade muffin

• Quiche

• Smoothie van vers fruit 

THEMA 
BREAKS  

€ 7,50 p.p.
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BRAIN 
BREAKS

#BrainBreaks

Convention Centre Amsterdam

POSTILLION
HOTELS

Ben jij ook na een uur of twee afgeleid tijdens een vergadering? Hoe komt dat?
 Zet eens twee curves uit in de tijd. ‘De concentratieboog’, die afneemt tijdens een 
vergadering. En ‘de belangrijkheid van de agendapunten’, die gelijk blijft. 
Het groeiende verschil, noemen wij: ‘the gap’. Hoe groter ‘the gap’, hoe moeizamer 
het proces: besluitvorming duurt langer; onderwerpen krijgen niet de aandacht die 
ze verdienen; inspiratie neemt af; afleiding wordt groter of in het ergste geval: 
je behoefte naar slaap neemt toe.

Omgekeerd geldt hetzelfde: het vermijden van ‘the gap’, versoepelt het proces. 
Maar hoe doe je dat? Wij van Postillion bedachten er het volgende op, Brain Breaks. 

Haal meer
uit uw 

meeting 
met deze prikkelende enegizers.

NIEUW
BIJ POSTILLION:
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Haka Break
De Haka Brain Break is een energizer ter onderbreking van een vergadering of als kick-off 
van de dag. De nadruk ligt op bewegen. Onder begeleiding van een Haka professional 
worden een aantal krachtige en dynamische stukken uit de beroemde ‘Ka Mate’ haka
geoefend tot de deelnemers helemaal zijn opgepept.

30 min. / Prijs <20 personen: €250
Meer dan 20 personen? Prijs op aanvraag.

Shiatsu Break Balloon Break
Tijdens een Shiatsu Break wordt aan de verschil-
lende deelnemers een korte shiatsu massage 
gegeven. Door met de handen op specifieke
punten op het lichaam druk toe te passen, wordt 
de vitaliteit bevorderd en vermoeidheid verlicht.

30 min. / Prijs <5 personen: €100
Meer dan 5 personen? Prijs op aanvraag.

Tijdens de Balloon Break leren de deelnemers een 
aantal figuren maken onder begeleiding van een 
professionele ballonartiest.
Stap voor stap worden de figuren uitgelegd en 
om het tempo in de workshop te houden zijn de 
ballonnen al opgeblazen.

30 min. / Prijs <15 personen: €400
Meer dan 15 personen? Prijs op aanvraag.

Brass Break
Bij de Brass Break is muziek het instrument om alle deelnemers
weer wakker en in hetzelfde stevige ritme te krijgen. De Brass Break
is geen standaard arrangement en kent vele vormen: zelf aan de slag 
met percussie; een vergaderzaal-concert; een mini blazers-fanfare?

Voor ieder vergaderpotje hebben wij een muzikaal dekseltje. 

Price on request

Yoga Break
De Yoga Brain Break is er in twee verschillende uitvoeringen:
1. In een ‘Back to body’ sessie keren de deelnemers zich naar binnen toe. 
Er worden onder begeleiding van een Yoga instructrice, in een zachte flow, 
verschillende houdingen aangenomen met tussenpozen.
2. De ‘Calm the mind’ sessie begint met een 10 min meditatie om 
bewust te worden van ademhaling. Vervolgens worden er verschil-
lende ‘asanas’ beoefend om het hoofd verder te kalmeren en 
het lichaam meer te voelen.

30 min. / Prijs <10 personen: €100
Meer dan 10 personen? Prijs op aanvraag.
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LUNCH & DINNER

Net als de hersenen, dienen ook de 
smaakpupillen geprikkeld te worden 

tijdens de lunch.

Heeft u speciale wensen voor een culinaire middag 
of avond met uw gezelschap? Wij inspireren u graag 
met bijzondere, onalledaagse smaakcombinaties en 

creatieve gerechten.

De lunch wordt geserveerd in ons restaurant en Foyer 1. 
Wij hebben mobielen buffetten welke flexibel ingezet kun-

nen worden aan de hand van de invulling van het event. 
De lunch is meestal staand aan statafels zodat men 

tussen de presentaties door kan netwerken en bijpraten. 

> Vraag naar onze menukaart voor
alle opsties en prijzen

Prijzen Lunch/
Dinner
Postillion lunch € 12,50
Business lunch € 18,50
Internationaal buffet € 21,50

 
Walking dinner € 37,50
3-gangen menu € 34,50
4-gangen menu € 42,50
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Na afloop van uw bijeenkomst nog even verder praten in een andere setting?
Reserveer dan nu een afsluitende borrel in onze Bar/restaurant. Ook voor recepties 
bent u bij ons aan het juiste adres. U heeft ruim de keus uit onderstaande hapjes en 
borrelarrangementen. 

Heeft u nog speciale wensen, laat het ons weten en wij maken een programma 
op maat.  

BORRELS & 
RECEPTIES 
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COCKTAIL PRIJZEN

Borreluurtje
 
1 uur onbeperkt drankjes uit het 
Hollands assortiment 
  € 15,75 p.p.

Borreluurtje 2e uur
  € 13,50 p.p.

1 uur onbeperkt drankjes uit het Hollands 
assortiment, inclusief 2 hapjes p. p.
  € 17,50 p.p.

Cocktail snacks 
 
Combi Bites (15 stuks)
• Bitterballen
• Vlammetjes
• Kaasstengels
• Kip krokantjes 
   €   15,00 
   (p. schaal)
  
Amsterdam bites     
• Vegetarische Quiche huisgemaakt
• Bitterballen van rund
• Kaastengels
• Old Amsterdam met Zaanse mosterd
• Amsterdamse gerookte ossenworst 
 met bieslook
• Crudite van seizoens groente.
• Croustini Caprese
  € 11,50 p.p.

Creëer je eigen borrelarrangement 
Old Amsterdam met mosterd en kaasstengels  € 5,50  p. portie
Olijven, nootjes, zoute stengels  € 4,50 p. p.
Amsterdamse ossenworst en leverworst met zoet zuren saus € 7,50  p. portie
Anti pasti plateau met vlees en worst soorten  € 8,50  p. portie
Toastje met gerookte en gemarineerde vissoorten  € 9,50  p. portie
Knoflook olijven, ansjovis en gepofte paprika  € 7,50  p. portie
Tomaten shooter, oesters en bleekselderie  € 9,50  p. p.
Cheese nachos, jalapeno, quacamole en pittige tomatensaus  € 7,50  p. portie

Frituur
8 van dobben Bitterballen met mosterd  € 8,00  p. portie
8 Kaastengels met mosterd  € 8,00  p. portie
8 Loempia’s van eend met soja saus  € 9,50  p. portie
8 Garnalen sticks met sriracha mayonaise  € 9,50  p. portie
8 Tatsuta’s kip met chilisaus  € 9,50  p. portie
8 Loempia’s met Hollandse sla, coriander, mint en chilisaus  € 8,00  p. portie

Bites
Mini hamburger met  kaas, tomaat en mosterdmayonaise  € 7,50  p. stuk
Tonijnspies met furikake, sojasaus en sesammix  € 9,50  p. stuk
Yakatori met zeewier, krokante uitjes en pindasaus € 9,50  p. stuk
Gehaktbal van kalf, ui, champignon, jus en truffelmayonaise  € 7,50  p. stuk
Huis gemarineerde drumstick met limoen mayonaise  € 7,50  p. stuk

Poke Bowls als Bite: € 8,50  p. stuk
-  Zalm rettich met zeewier, avocado, poke dressing, gebakken ui en furikake
-  Gamba met mango, wortel, rettich, komkommer, sesam dressing, lente ui/ geraspte kokos 
 sesam mix
-  Tonijn met rode bieten, mais, komkommer, wasabi mayo, lente ui, sesam mix, furikake
-  Kip met mais, komkommer, rode ui, sriracha mayonaise, Spaanse peper, sesam mix en
 gebakken ui
-  Tofu van rode bieten, zeewier, wortel, mais, sesam dressing, Spaanse peper,  lente ui en 
 gebakken knoflook

 

C
Postillion Bites     
• Bitterballen van rund
• Garnalen kroketjes met cocktailsaus
• Vietnamese loempia vegetarisch
• Old Amsterdam met Zaanse mosterd
• Canapé filet americain met uitjes
• Pizza gemarineerde zalm
  € 14,50 p.p.

Event Bites     
• Bitterballen van rund
• Gamba gepaneerd met soja dip
• Kaas burger bite size spicy saus
• Mini club sandwich
• Blini zalm met kruiden kaviaar
• Canape vitello tonato
• Crudité van seizoensgroenten met 
 truffelmayonaise 
  € 17,50 p.p.
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GALA DINER OF BBQ

Prijzen Gala 
Diner of BBQ
Gala Dinner € 115,00 
exclusief zaalhuur

BBQ Postillion € 15,00
Luxurious BBQ Postillion € 19,50
Deluxe BBQ € 27,50
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HIGH TEA OF WINE

Prijzen High
Tea of Wine
High tea Postillion € 25.00
Deluxe high tea € 32.50

High Wine € 37,50
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EXTRA EVENT OPTIES

Uiteraard kunnen wij u ook adviseren om uw 
event aan te kleden en van entertainment te 
faciliteren. 

Hierbij kunt u denken aan:
• Thema events zoals circus, Hollands, Galadiner etc. 
• Aankleding ruimtes zoals bloemen, ballonnen, Atomic, 
 Marktkraampjes etc. 
• Muzikale invulling zoals DJ, Jazz artiest, saxofonist etc. 
• Eetkraampjes zoals een Bakfiets met Hollandse kaas, 
 Frietkraam, Poffertjes kraam etc. 
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VIRTUELE 
RONDLEIDING

Wilt u alvast een kijkje nemen op onze locatie? 
Via onderstaande link kunt u alvast even spieken:  

360° rondleiding van ons Convention Centre

Natuurlijk is het veel leuker om de locatie in het echt te bekijken, 
daarom nodigen wij u van harte uit bij Postillion Hotel 
Amsterdam om uw event onder het genot van een heerlijk kopje
koffie te bespreken. 
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https://www.postillionhotels.com/nl-nl/conferenties-events/amsterdam/virtual-tour



