
	

Evenementenmap November 2018 

Restaurant Rembrandt 
Laan Van De Helende Meesters 14 

1186 AM Amstelveen 
020 822 3947 

www.restaurantrembrandt.nl 
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Wij verzorgen graag uw evenement, zowel privé als zakelijk. 

We beschikken over een aparte, af te sluiten ruimte waar tot 30 personen 
plaats kunnen nemen. Dit alles met een schitterend uitzicht op onze 
replica van het Joodse Bruidje van Rembrandt. 

Ook het hele restaurant is af te huren, we kunnen daardoor 110 
zitplaatsen creëren en gecombineerd met sta tafels zelfs tot 150 personen 
huisvesten. Ook beschikken we over een mooi terras waar we ook nog 
ruim 50 zitplaatsen hebben. 

We beschikken over moderne apparatuur, een beamer en een scherm 
geïntegreerd in het plafond en ook een individueel in te stellen 
geluidssysteem met microfoons. Maar ook een mooie vleugel waar u of wij 
een pianist voor kunnen inhuren. 

Hieronder zijn enkele voorbeelden van de mogelijkheden van restaurant 
Rembrandt,  maar uiteraard is alles naar uw wens aan te passen.  

Belt of mailt u gerust voor meer informatie of een offerte op maat. 
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Koffie en gebak  (vanaf 8 personen) 

❖ 2 x Koffie/Thee met gesorteerd gebak       8,50 per persoon  

❖ 2 x Koffie/Thee met Petit Fours               7,50 per persoon 

!  

High Tea | 19,50 per persoon (vanaf 10 personen) 1,5 – 2 uur  

❖ Onbeperkt diverse soorten verse thee 

❖ Kopje soep vooraf (+ € 4,-) 

❖ Zoete koekjes 

❖ Zoute koekjes 

❖ Brownies 

❖ Scones met clotted cream en jam 

❖ Muffins 

❖ Bonbons 

❖ Quiche 

❖ Hartige sandwiches (gerookte zalm, brie, Ardenner ham etc) 

❖ Glas Prosecco (+ € 6,-) 

❖ Uitbreiden met onbeperkt koffie naar wens ( + € 3,-) 
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High Wine  | 24,50 per persoon  

❖ 3 soorten verschillende culinaire hapjes 

❖ 3 soorten bijpassende wijnen 

❖ Brood met boter en olijven tapenade 

❖ Plat en bruisend water 

Vergaderarrangementen 

Arrangement  | 9,50 per persoon per uur  

❖ Koffie en thee met koekjes 

❖ Pennen en papier 

❖ Pepermunt op tafel 

❖ Mineraalwater plat en bruisend 

Optioneel bij te bestellen 

❖ Warme snack                  2,50 p.p. 

❖ Frisdranken                           2,50 per flesje 

❖ Microfoons (draadloos)                        15,00 

❖ Gebruik beamer en scherm               15,00 

❖ Zaalhuur per dagdeel (11.00-17.00 / 17.00-21.00)    125,00 

www.restaurantrembrandt.nl | 020 822 3947

http://www.restaurantrembrandt.nl/


Lunchmogelijkheden 

Broodtafel Rembrandt | 21,50 per persoon (vanaf 10 personen) 1,5 – 2 uur 

❖ Soep van de dag 

❖ Diverse luxe belegde broodjes 

❖ Kroket van Oma Bobs 

❖ Melk en karnemelk 

❖ Koffie en thee 

❖ Verse Jus d’Orange 

❖ Vers fruitsalade 

Lunch menu 

Wij serveren voor groepen vanaf 10 personen een vast menu (mits anders besproken). U heeft de 
keuze tussen een 2 of 3 gangen menu. Met een vast menu bent u aanzienlijk voordeliger uit. 

2 gangen 32,50 | 3 gangen 37,50  (menu’s vanaf 10 personen) 

Voorgerechten 

Steak Tartare “Caprese” | rucola | tomatensalsa | Parmezaanse kaas |  
pijnboompitten | balsamico | basilicummayonaise 
of 
Carpaccio van gemarineerde en gerookte zalm | dillemayonaise | frisse citrussalade | limoen 
of 
Lichtgebonden pompoensoep | crème fraîche | bieslook 

Hoofdgerechten 

Tournedos | seizoensgroenten l Madeirasaus | bosuitjes | paddestoelen |  
rode ui | frites € 5,- meerprijs) 
of 
Rundersukade | knolselderijpuree | seizoensgroenten | paddestoelen | eigen jus |  
zilveruitjes | rode wijn | tijm  
of 
Gebakken zalmfilet | seizoensgroenten | beurre blanc | limoen |  
granaatappel pitten | bieslook | frites 
of 
Ravioli met knolselderij en truffel | seizoensgroenten | truffelsaus (veg) 
  
Nagerecht  

Petit grand dessert | een variatie van zoete lekkernijen 

Bekijk ook de uitgebreide lunchkaart op onze website. 
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Diner menu 

Wij serveren voor groepen vanaf 10 personen een vast menu (mits anders besproken). U heeft de 
keuze tussen een 3, 4 of 5 gangen menu. Met een vast menu bent u aanzienlijk voordeliger uit. 

3 gangen 37,50,- | 4 gangen 42,50 | 5 gangen 47,50  (menu’s vanaf 10 personen) 

Voorgerechten 

Steak Tartare “Caprese” | rucola | tomatensalsa | Parmezaanse kaas |  
pijnboompitten | balsamico | basilicummayonaise 
of 
Carpaccio van gemarineerde en gerookte zalm | dillemayonaise |  
frisse citrussalade | limoen 

Soep 

Lichtgebonden pompoensoep | crème fraîche | bieslook 
(4 gangen) 

Tussengerecht 

Kroketjes van kaas en rucola | rode biet | mierikswortelcrème  
(5 gangen) 

Hoofdgerechten 

Tournedos | seizoensgroenten l Madeirasaus | bosuitjes | paddestoelen |  
rode ui | frites (€ 5,- meerprijs) 
of 
Op de huid gebakken zeebaarsfilet | aardappelmousseline | seizoensgroenten |  
beurre blanc | witte wijn | kappertjes | basilicum 
of 
Rundersukade | knolselderijpuree | seizoensgroenten | paddestoelen | eigen jus |  
zilveruitjes | rode wijn | tijm 
of 
Ravioli met knolselderij en truffel | seizoensgroenten | truffelsaus (veg) 

Dessert 

Petit grand dessert | een selectie van zoete lekkernijen 

Bekijk ook de uitgebreide a la carte kaart op onze website. 
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Walking dinner  | 39,50 per persoon (vanaf 20 personen) 

“Zin om gezellig bij te kletsen met vrienden, collega’s of familie onder het genot 
van een volledig verzorgde Hight Tea? Rembrandt verzorgt overheerlijke High 
Tea’s die geheel naar eigen wens in te vullen zijn. Geniet van een High Tea met 
diverse zoetigheden, hartigheden en natuurlijk verschillende theesoorten” 

“Heeft u weleens aan een High Wine gedacht? Rembrandt organiseert namelijk 
ook heerlijke High Wine arrangementen. Geef uw wensen graag minimaal een 
week van tevoren aan ons door. Wij gaan dan direct aan de slag en 
communiceren zo snel mogelijk een passend voorstel op maat. Wij bespreken 
graag de mogelijkheden voor een geheel verzorgde High Tea of High Wine met 
u.” 

WALKING DINNER 

Lekker ontspannen rondlopen met een drankje en een hapje. Een walking dinner 
is de ideale gelegenheid om u te mengen tussen uw gasten. Een walking dinner 
kunt u altijd en overal organiseren en Rembrandt ondersteunt u met de culinaire 
omlijsting. Kleine gerechten geserveerd op bordjes, amuselepels, vorkjes en 
glaasjes, zowel koud als warm. Kleine smaakbommetjes vullen uw maag...... 

FINGERFOOD 

Heeft u een besloten feest, een product presentatie of een verjaardag? Vraag 
dan eens naar onze "fingerfood arrangementen". Bittergarnituren en fingerfood, 
zowel koud en warm, volgens de laatste trends. Makkelijk, snel en lekker…. 

Tijdens het diner staat er brood met boter en tapenade op de tafels. 
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Buffetten (vanaf 25 personen) Ook koshere buffetten mogelijk. 

Stamppotten buffet |  19,50 per persoon 

❖ Soep 
❖ Hutspot 
❖ Boerenkool 
❖ Zuurkool 
 (Geserveerd met speklapjes, verse worst, gehaktballen, mosterd & piccalilly)  

2 gangen buffet | 32,50 per persoon 

❖ Soep (seizoen gebonden) 
❖ Diverse salades – vis- en vleessoorten 
❖ Stokbrood met boter en kruidenboter 
❖ Koude sauzen 
❖ 2 warme gerechten, 1x vis 1x vlees (in overleg/seizoen) 
❖ 2 groenten garnituren 
❖ Aardappelgerecht 
❖ Pasta gerecht 

En als heerlijke afsluiter… 

Dessertbuffet  | 6,00 per persoon 

❖ Diverse taarten 
❖ Witte en bruine chocolade mousse 
❖ Tiramisu 
❖ Fruitsalade 
❖ Diverse ijssoorten 
❖ Slagroom 
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Borrel – Receptie – Feestje  

Warm bittergarnituur van Oma Bobs! 

!    

Prijzen per stuk:

Bitterbal 1,00

Gamba kroketje 1,35 

Kipsaté kroketje 1,35

Geitenkaas kroketje 1,35 

Truffel kroketje 1,35

Thai green curry bite 1,35

Mix garnituur 12,50 (10 st)

Luxe koude hapjes 2,25

Bakje nootjes 2,50

Brood (met boter en tapenade) 3,50

Patatas Bravas met rouille 4,50
Tapas plankje Rembrandt 
(per twee personen te bestellen) 22,50
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Drankenlijst (prijzen onder voorbehoud) !  

   

   

         

Huiswijn wit & rood Glas 4  | Fles 24

Vers jus d’orange 3,50

Fruitsappen van Appelaere (appel of peer) 2,75

Diverse Frisdranken 2,50

Bier  Heineken 2,60  

La Chouffe 3,50

Palm 3,50

Wit bier 2,75

Malt bier 2,75

Aperitief (port, sherry, vermouth) 3,75

Jenever (jong en oud) 2,75

Advocaat (met slagroom) 4,-

Diverse likeuren 5,50

Buitenlands gedistilleerd v.a. 4,50

Koffie 2,75
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