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Catering
Bij Amerpodia willen we graag een positieve bijdrage leveren aan het welzijn van de wereld om ons heen.
Dat geldt voor vrijwel alles wat we onze bezoekers voorschotelen. Van publieksprogrammering tot menukaart. Cateringopties en arrangementen zijn dan ook zorgvuldig door ons samengesteld. Met op alle fronten
de beste ingrediënten. Het hele jaar door. En vanuit de gedachte om bewust consumeren zoveel mogelijk te
stimuleren.

Lokaal, biologisch & seizoensgebonden
Zo werkt onze keuken veelal met lokale, biologische en seizoensgebonden producten. Waar mogelijk kiezen
we voor duurzame alternatieven en leveranciers die, net als wij, bewust betrokken zijn. Van pure Schulp
vruchtensappen tot eerlijke chocolade van Tony Chocolonely. Meer weten over de producten die Amerpodia
gebruikt? We nodigen je hier van harte uit voor een kijkje in onze keuken.

Onze catering opties
Om het plannen van een event nét wat makkelijker te maken, delen we in deze cateringmap een aantal van
onze arrangementen, maaltijdsuggesties en smaakvolle extra’s. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om
zelf een menu samen te stellen op basis van onze verschillende cateringopties.

Speciale wensen
Liever een volledig vegetarische lunch voor je gasten of een veganistisch diner? Onze chef-kok zit vol
met goede ideeën. Laat ons weten wat je in gedachten hebt per mail of telefonisch via
+31 (0)20 589 1680.
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Vergaderarrangement
09.00-17.30 uur / 10-40 personen
Vergaderen in onze Bibliotheek? Brainstormen in de Zwanenzaal? Amerpodia heeft letterlijk en
figuurlijk de ruimte om tot nieuwe inzichten te komen. Voor zakelijke meetings tot 40 personen hebben
we een speciaal vergaderarrangement samengesteld. Met desgewenst een heerlijke lunch die we
serveren op een moment naar keuze.

Halve dag + lunch € 37,50

Hele dag + lunch € 47,50

Extra’s om toe te voegen:

Onbeperkt koffie / verse munt, gember of
citroenthee / water / Tiny Tony chocolade

Onbeperkt koffie / verse munt, gember of
citroenthee / water / Tiny Tony chocolade

Ontbijt
Basis ontbijt
Amerpodia ontbijt

€ 6,50
€ 9,50

Basis lunch met:
versgebakken brood, vlees-, vis- en vegetarisch
beleg / vers seizoensfruit van de markt / Schulp
fruitsappen.

Basis lunch met:
versgebakken brood, vlees-, vis- en vegetarisch
beleg / vers seizoensfruit van de markt / Schulp
fruitsappen

Tussendoortje
Fruit 
Healthy kokosbal 
Powerreep 
Muffin of brownie
Truffelchips (portie 4 personen)

€ 1,50
€ 2,–
€ 2,50
€ 2,50
€ 7,50

Supplement lunch
Klein soepje
Quiche
Gezonde salade 
Appelcrumble

€ 3,–
€ 3,–
€ 4,–
€ 2,50

Drankjes
Frisdrank
€ 1,50
Verse smoothie met seizoensfruit & -groente € 3,50
Prijzen zijn per persoon en exclusief de kosten voor zaalhuur en BTW. Kosten voor zaalhuur binnen dit
arrangement zijn € 200 voor een halve dag en € 300 voor een hele dag. Dit is een gereduceerd tarief.
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Conferentie-arrangement

Extra’s om toe te voegen:

vanaf 40 personen

Van klein maar licht tot ruimtelijk en super veelzijdig. Met vier locaties en 25 verschillende zalen die ieder een
eigen sfeer uitstralen, biedt Amerpodia een perfecte plek voor conferenties, congressen en seminars in
alle soorten en maten. Wie meer dan 40 gasten of bezoekers verwacht, heeft de mogelijkheid om gebruik
te maken van dit speciaal samengestelde arrangement.

Halve dag € 25,50

Hele dag € 37,–

Ontvangst
Koffie / verse munt, gember of citroenthee /
water / Tiny Tony chocolade

Ontvangst
Koffie / verse munt, gember of citroenthee /
water / Tiny Tony chocolade.  

Ochtendpauze
Koffie / verse munt, gember of citroenthee /
keuze uit een powerreep, brownie of muffin

Ochtendpauze
Koffie / verse munt, gember of citroenthee /
keuze uit een powerreep, brownie of muffin

Lunch
Koffie / verse munt, gember of citroenthee /
water / versgebakken brood & crackers / quinoa
& couscous salade / verse seizoensfruitsalade /
Schulp fruitsappen

Lunch
Koffie / verse munt, gember of citroenthee /
water / versgebakken brood & crackers / quinoa
& couscous salade / verse seizoensfruitsalade /
Schulp fruitsappen
Middagpauze
Koffie / verse munt, gember of citroenthee /
assortiment koekjes
Borrel (1 uur) met tafelgarnituur

Ontbijt
Basis ontbijt
Amerpodia ontbijt

€ 6,50
€ 9,50

Tussendoortje
Fruit 
Healthy kokosbal 
Muffin of brownie
Powerreep 
Petit four met bedrijfslogo (per 10 stuks) 

€ 1,50
€ 2,–
€ 2,50
€ 2,50
€ 4,–

Supplement lunch
Huisgemaakt soepje
Klein soepje
Quiche
Gezonde salade 
Gemarineerde kipspiesjes
Appelcrumble

€ 3,–
€ 3,–
€ 3,–
€ 4,–
€ 4,–
€ 2,50



Supplement borrel
Truffelchips (portie 4 personen)
€ 7,50
Warme Mix (2 bitterballen, 2 vegetarische bitterballen
paddenstoelen , 2 garnalenkroketjes)
€ 8,50
Vegetarische Mix (crudité met dip, 2 geitenkaaskroketjes, 2 falafel en gepofte tuinbonen)
€ 8,50
Drankjes
Schulp fruitsap
€ 1,50
Frisdrank
€ 1,50
Verse smoothie met seizoensfruit & -groente € 3,50

Prijzen zijn per persoon en exclusief de kosten voor personeel, zaalhuur, techniek en BTW.
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Zelf samenstellen
vanaf 40 personen

Liever een eigen draai aan het menu geven? Bij gezelschappen vanaf 40 personen is het mogelijk om zelf een smaakvol geheel samen te stellen.
Voor ieder moment van de dag bieden wij cateringopties in die drie verschillende prijscategorieën: Basis, Amerpodia en Uitgebreid.
Kies, combineer en mix naar smaak. Bij minimaal vier opties uit dezelfde categorie ontvang je 5% korting op de volledige cateringaanvraag.
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Ontvangst
Basis € 2,50

Amerpodia € 3,50

Uitgebreid € 4,50

Koffie / verse munt, gember of citroenthee /
water / Tiny Tony chocolade

Verse smoothie met seizoensfruit en -groente /
water- en thee buffet

Koffie / verse munt, gember of
citroenthee / water / Tiny Tony chocolade /
Assortiment van muffins
óf
Prosecco en gepofte tuinbonen

Extra’s om toe te voegen aan uw ontvangst:
Kokosbal
Stroopwafel
Mueslireep





€ 2,–
€ 2,–
€ 2,50

Truffelchips (portie 4 pers) 
€ 7,50
Notenmix macadamia, pecan & cashew
(portie 4 pers)
€ 7,–

Prijzen zijn per persoon en exclusief de kosten voor personeel, zaalhuur, techniek en BTW.
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Ontbijt
Basis € 6,50

Amerpodia € 9,50

Uitgebreid € 11,50

Ovenverse croissants en chocoladebroodjes

Biologische yoghurt met granola, honing en
seizoensfruit / meergranen crackers met beleg

Versgebakken brood met vlees-, vis- en vegetarisch
beleg / versgebakken koffiebroodjes

Ontbijt serveren wij met koffie / verse munt, gember of citroenthee / water / Schulp fruitsappen
Extra’s om toe te voegen aan de ontbijt:
Fruit

Croissant of chocoladebroodje
Gekookt ei of roerei


€ 1,50
 € 1,50
€ 2,50

Verse smoothie met seizoensfruit & -groente
Biologische yoghurt met granola, honing
en seizoen fruit 

Prijzen zijn per persoon en exclusief de kosten voor personeel, zaalhuur, techniek en BTW.

€ 3,50
€ 2,50
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Lunch
Basis € 14,50

Amerpodia € 18,50

Uitgebreid € 24,50

Verschillende soorten versgebakken brood
met vlees-, vis- en vegetarisch beleg /
vers seizoensfruit van de markt

Versgebakken meergranenbrood & crackers
met vlees-, vis- en vegetarisch beleg /
Quinoa & couscous salade met verse groente
& pulled beef / verse seizoensfruitsalade

Soep met seizoensgroenten, gemarineerde en
gegrilde kipspiesjes, vegetarische of beef
mini-burgers / Roseval aardappeltjes met rozemarijn en zeezout / moulleux van pure chocolade

Lunch serveren wij met koffie / verse munt, gember of citroenthee / water / Schulp fruitsappen
Extra’s om toe te voegen aan de lunch:
Huisgemaakt soepje
Quiche 
Risotto met seizoensgroenten

€ 3,–
€ 3,–
€ 4,–

Stir fry van noodles met gado gado
en pindasaus
€ 4,–
Appelcrumble
€ 2,50

Prijzen zijn per persoon en exclusief de kosten voor personeel, zaalhuur, techniek en BTW.
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Pauze
Basis € 3,–

Amerpodia € 5,–

Uitgebreid € 6,–

Koffie / verse munt, gember of citroenthee /
water / assortiment van koekjes

Koffie / verse munt, gember of citroenthee /
water / versgebakken kaasstengels /
chocolade brownie

Koffie / verse munt, gember of citroenthee /
water / smoothie met fruit & groente van het
seizoen / mix van noten & gedroogd fruit

Extra’s om toe te voegen aan de pauze:
Schulp fruitsap
Frisdrank
Muffins of brownie
Mueslireep

 € 1,50
 € 1,50
 € 2,50
 € 2,50

Mini wrap (portie 4 pers) 
€ 8,–
Groentechips (portie 4 pers)
 € 6,50
Ambachtelijk amandel gebakje 
€ 2,–

Prijzen zijn per persoon en exclusief de kosten voor personeel, zaalhuur, techniek en BTW.
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Dranken

per uur / vanaf 15 personen

Basis € 7,–

Amerpodia € 8,50

Uitgebreid € 14,50

Tapbier / wijn / non-alcoholische dranken /
tafelgarnituur

Tapbier / wijn / non-alcoholische dranken /
binnenlands gedestilleerd / tafelgarnituur

Tapbier / wijn / non-alcoholische dranken /
verfijnde wijnselectie / (premium) sterke dranken /
Cava / tafelgarnituur

We serveren hierbij altijd een tafelgarnituur met hartige koekjes, nootjes, olijven en gepofte tuinbonen.

Extra bites om toe te voegen tijdens een borrel:
(porties voor 4 personen)
Popcorn

Truffelchips

Mix van rundvlees & paddenstoelen
bitterballen, garnalenkroketjes 

€ 5,–
€ 7,50
€ 8,50

Vegetarische mix (crudité met dip,
geitenkaaskroketjes, falafel &
gepofte tuinboontjes) 
Amsterdamse charcuterie

Prijzen zijn per persoon en exclusief de kosten voor personeel, zaalhuur, techniek en BTW.

€ 8,50
€ 7,50
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Diner

vanaf 40 personen

Bij al onze locaties kunnen we het diner geheel naar smaak én voorkeur op verschillende manieren serveren.
Van walking dinner tot uitgebreid sit down-tafelen. Altijd voorzien van lokale, biologische en seizoensgebonden producten.
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Walking dinner
Een selectie van kleine gerechtjes die zo wordt geserveerd dat alle “gangen” staand genuttigd kunnen worden. Deze informele opstelling is tevens een ideale netwerk
setting. “On the side” serveren wij een tafelgarnituur met olijven, noten en groentechips. Vraag onze sales & events manager naar onze uitgebreide menu suggesties.

4 gangen menu € 34,50

5 gangen menu € 38,50

6 gangen menu € 42,50

Sit down dinner
Uitgebreid tafelen met 3, 4 of 5 gangen naar keuze. Stel zelf een menu samen voor gasten en genodigden. Naar eigen smaak én met een beetje hulp van onze chef-kok.

3 gangen menu € 34,50

4 gangen menu € 39,50

5 gangen menu € 45,50

Prijzen zijn per persoon en exclusief de kosten voor personeel, zaalhuur, techniek en BTW.
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Food Court

vanaf € 29,50 per persoon
Met live-cooking krijgen gasten een culinaire belevenis voorgeschoteld. Op verzoek creëeren wij voor gezelschappen vanaf 40 personen een unieke
eetervaring met mediterrane, Aziatische, Nederlandse en/of volledig vegetarische food stands. Omdat de prijs sterk afhankelijk is van de invulling én het aantal
gasten, maken we in dit geval graag op aanvraag een passende offerte.

Prijzen zijn per persoon en exclusief de kosten voor personeel, zaalhuur, techniek en BTW.
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Vragen over onze catering? Meer weten over onze verschillende locaties?
De Nieuwe Liefde, Rode Hoed, Felix Meritis of het Compagnietheater?
We zijn telefonisch te bereiken via 020 589 1680 of mail naar
sales@amerpodia.nl
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