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UW EVENEMENT BIJ HET
AMSTERDAM MUSEUM

In het hart van het oude centrum vindt u het Amsterdam 
Museum, de sfeervolle evenementenlocatie die uw 
gasten onderdompelt in het Amsterdam van toen, nu 
en straks. Verborgen tussen de drukke winkelstraten 
wordt u verrast door karakteristieke gebouwen en 
romantische binnenplaatsen, die de rijke historie van 
de stad ademen. Welkom bij het Amsterdam Museum, 
voor events met liefde voor de stad!

Of u nu op zoek bent naar een inspirerende locatie voor 
een vergadering, uw buitenlandse gasten iets in een 
typische Amsterdamse ambiance wilt presenteren, 
uw verjaardag wilt vieren bij ondergaande zon of een 
feest organiseert waar uw liefde voor de stad aandacht 
verdient: bij het Amsterdam Museum is ontzettend 
veel mogelijk. We beschikken over verschillende 
ruimtes, zowel binnen als buiten, die geschikt voor 
zakelijke en feestelijke bijeenkomsten.

In deze brochure vindt u meer informatie over onze 
zalen en de mogelijkheden voor evenementen. Ook 
vertellen we u graag meer over onze arrangementen 
met betrekking tot eten en drinken. Let op, deze 
dienen ter inspiratie; wij behandelen iedere aanvraag 
als maatwerk en luisteren graag naar uw wensen.

Amsterdam Museum Events
Ariena van Dalen

T: 020 219 15 04
E:  a.vandalen@amsterdammuseum.nl
W: www.amsterdammuseumevents.nl
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HET AUDITORIUM
Het Auditorium is een moderne ruimte met een frisse uitstraling 
in de kleuren van het Amsterdam Museum. De ruimte beschikt 
over alle moderne technische faciliteiten voor presentaties, 
vergaderingen, symposia en lezingen, zoals een groot scherm, 
een geluidsinstallatie en een katheder.

Bij de entree is ruimte voor een buffet, waardoor u eten en 
drinken in de ruimte zelf kunt serveren. Uiteraard kan een 
formele bijeenkomst afgesloten worden met een borrel in het 
Auditoruim zelf, of in één van de andere sfeervolle ruimtes van 
het Amsterdam Museum.
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HET GEWELF

Onder het Amsterdam Museum bevindt zich het prachtige en authentieke gewelf. Een 
ruimte die zich bij uitstek leent voor een besloten event in een historische ambiance, zowel 
formeel als informeel. 

Het Gewelf is voorzien van technische faciliteiten voor presentaties, maar kan door de 
flexibele verlichting en imposante bakstenen wanden ook eenvoudig worden omgebouwd 
tot locatie voor een intieme borrel.
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MOKUM

Mokum is het café van het Amsterdam Museum, waar bezoekers de stad kunnen proeven, 
zien en voelen. Het is een sfeervol ingerichte ruimte met een eigentijdse ambiance, vooral 
door de combinatie van klassieke en moderne elementen. Buiten de dragende houten 
pilaren is de ruimte open en flexibel in te zetten voor groepen tot 250 personen. Mokum 
beschikt over een eigen keuken, een open bar en toiletten.

Mokum beschikt over een eigen terras op de Jongensbinnenplaats, dat net als het 
café 17:00 uur exclusief verhuurd wordt voor evenementen. Indien het weer het toelaat 
ontvangt u uw gasten hier in een oase van rust, midden in de drukke binnenstad. Indien de 
temperatuur aangenaam is en er toch een druppel uit de lucht valt, is het tevens mogelijk 
gebruik te maken van de galerij tussen Mokum en het terras; hier kunt u uw gasten buiten 
ontvangen, maar wel onder een overkapping.
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REGENTESSENKAMER

De voormalige bestuurskamer van de regentessen van het Burgerweeshuis is met zijn 
grote ramen en hoge plafond een bijzonder prettige ruimte voor intieme vergaderingen, 
diners, lunches en presentaties. De ruimte heeft een maximale capaciteit 16 zitplaatsen en 
beschikt over welke faciliteiten.

De regentessenkamer is gedurende de werkweek te huren van 09:00 tot 17:00 uur en op 
zaterdag en zondag vanaf 10:00 uur. Ook in de avonduren is De Regentessenkamer te huur, 
maar let op: buiten de reguliere openingstijden van het museum zijn er beveiligingskosten 
van toepassing.

KLEIN MOKUM

De voormalige bestuurskamer van de regentessen van het Burgerweeshuis is met zijn 
grote ramen en hoge plafond een bijzonder prettige ruimte voor intieme vergaderingen, 
diners, lunches en presentaties. De ruimte heeft een maximale capaciteit 16 zitplaatsen en 
beschikt over welke faciliteiten.

De regentessenkamer is gedurende de werkweek te huren van 09:00 tot 17:00 uur en op 
zaterdag en zondag vanaf 10:00 uur. Ook in de avonduren is De Regentessenkamer te huur, 
maar let op: buiten de reguliere openingstijden van het museum zijn er beveiligingskosten 
van toepassing.
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AMSTERDAM GALERIJ

De Amsterdam Galerij is een stijlvolle passage gevuld met markante kunstwerken, zoals 
groepsportretten uit de 16de eeuw, maar ook met Amsterdamse kunst en helden van 
vandaag.

De enorme omvang en unieke decoratie maken de Amsterdam Galerij tot de meest 
exclusieve locatie voor events van het Amsterdam Museum. Om die reden wordt het 
regelmatig gebruikt als ontvangst- en borrellocatie voor internationale gezelschappen tot 
100 personen.
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MEISJESBINNENPLAATS
Te midden van de prachtige gebouwen ligt de 
Meisjesbinnenplaats, een omvangrijk plein dat door de jaren 
heen zeer goed is onderhouden. Hoewel de historische betekenis 
voelbaar is, oogt de binnenplaats fris en eigentijds. Het is niet 
voor niets dat veel bezoekers van het Amsterdam Museum deze 
plek graag op de kiek zetten of er even bijkomen van hun reis 
langs de collectie.

Maar er is meer. Binnen de gestelde normen is de 
Meisjesbinnenplaats een fantastische plek voor borrels en 
andere bijeenkomsten. Zo werd er in de zomer van 2018 een 
grote silent disco georganiseerd die nog vele genodigden zal 
bijblijven.
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JONGENSBINNENPLAATS

Grenzend aan Mokum vindt u de Jongensbinnenplaats, dat zijn naam dankt aan het 
feit dat het vroeger de speelplaats voor jongens van het Burgerweeshuis was. Haast 
vanzelfsprekend wordt deze omgeven door gebouwen van historische waarde, die er een 
sfeervol geheel van maken. Midden in de binnenplaats staat een grote boom, die in bloei 
een prachtige toevoeging aan het geheel is.

De Jongensbinnenplaats dient overdag als terras van Mokum, maar kan na sluitingstijd 
exclusief gehuurd worden evenementen. Indien het weer het toelaat ontvangt u uw 
gasten hier in een oase van rust, midden in de drukke binnenstad. Indien de temperatuur 
aangenaam is en er toch een druppel uit de lucht valt, is het tevens mogelijk gebruik te 
maken van de galerij tussen Mokum en het terras; hier kunt u uw gasten buiten ontvangen, 
maar wel onder een overkapping.

De Jongensbinnenplaats is een populaire locatie voor feestelijke borrels en diners in 
de zomer. Deze locatie wordt over het algemeen verhuurd in combinatie met Mokum, 
bijvoorbeeld voor diners in combinatie met (trouw)feesten.
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CAPACITEIT EN TARIEVEN

Hieronder vindt u de verschillende mogelijkheden en capaciteiten per ruimte. Ook staan de 
huurtarieven iper dagdeel en voor de hele dag n de tabel vermeld. Let op, beschikbaarheid 
van ruimtes kan afhankelijk zijn van de openingstijden van het museum.

Ruimte Vergadering Presentatie
Borrel 
& feest

Lunch & 
dIner

Huur
dagdeel*

Het Auditorium 35 70 90 90 475,-

Het Gewelf 20 60 80 80 425,-

Mokum (incl. Jongensbinnenplaats) 250 150 1.250,-**

Regentessenkamer 16 16 16 375,-

Klein Mokum 25 25 25 275,-

Amsterdam Galerij 100 100 3.500,-

Jongensbinnenplaats 500 500 750,-

Meisjesbinnenplaats 1000 1000 2.250,-

Het Amsterdam Museum is dagelijks open van 10:00 uur tot 17:00 uur. Onze locaties 
zijn ook buiten deze openingstijden te huur. Let op, hierop zijn beveiligingskosten van 
toepassing. Op de huurtarieven is geen BTW van toepassing.

* Een dagdeel bestaat uit 4 uur. 
** Afname van eten en drinken wordt van de huur van Mokum afgehaald, bij een  
 afname van 1.250,- aan eten en drinken vervalt de huur. 

VERGADERARRANGEMENTEN

Organiseert u een vergadering, presentatie of een andere bijeenkomst waarbij een 
ontvangst en pauzes gewenst zijn? Speciaal voor deze gezelschappen hebben wij twee 
arrangementen opgesteld. WIlt u uw vergadering aanvullen met een lunch? Dit is reeds 
mogelijk vanaf 14,50 euro per persoon.

VERGADERARRANGEMENT BASIS 7,8
Gedurende vier uur verzorgen wij:
• 2 breaks met koffie, thee en water
• 1 croissant of saucijzenbroodje per persoon

VERGADERARRANGEMENT MOKUM  26,6
Gedurende de dag van maximaal 8 uur verzorgen wij:
• Huisgemaakte smoothie
• 3 breaks met koffie, thee en water
• Luncharrangement Prins (zie pagina 22)
• 1 croissant of saucijzenbroodje per persoon

ONTBIJT

CROISSANT BOTER EN JAM 1,8
YOGHURT BOWL VERS FRUIT EN GRANOLA  4,7

MOKUMS ONTBIJT 12,9
Start de dag van uw gasten met een gevarieerd Hollands ontbijt:
• Croissant
• Gekookt ei
• Landbrood met kaas 
• Yoghurt met granola
• Verse jus d’orange, koffie of thee
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TUSSENDOORTJES

ZOETE SNACKS 
Stroopwafel 1,6
Donut of muffin 1,6
Huisgemaakte brownie  1,8 
Boterkoek 1,8 
Gevulde koek 1,8 
Chocoladekoek 1,8 
Petit four  4,1 
Healthy fruitbar  4,1

HARTIGE SNACKS
Saucijzenbroodje 3,2
Kaasbroodje  3,2
Huisgemaakte groentenquiche  4,1
Broodje kroket met mosterd  4,8
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LUNCH

LUNCHARRANGEMENT PRINS 13,3
• 3 broodjes per persoon
• Water, melk en jus d’orange 

LUNCHARRANGEMENT KEIZER  17
• Huisgemaakte frisse salade
• 3 broodjes per persoon
• Water, melk en jus d’orange 

LUNCHARRANGEMENT HEER  19,7
• Seizoensoep of warme snack naar keuze
• 3 broodjes per persoon
• Water, melk en jus d’orange 

Al onze broodjes worden geserveerd op vers landbrood. Daarnaast maken wij gebruik van 
seizoensgebonden producten, waardoor het mogelijk is dat u een vergelijkbaar product 
aangeboden krijgt ten aanzien van onderstaande inspiratie.

LUNCH

DRIEGANGEN LUNCH 23,4
Wilt u uw gasten tussen de middag volledig in de watten leggen? Kies dan voor 
ons uitgebreide arrangement van drie gangen. Hieronder vindt een keuzemenu ter 
inpiratie. Heeft u specifieke wensen? We gaan graag met u in gesprek!

VLEES

Schouderham
Tomaat en 

mosterdmayonaise

Rosbief
Mierikswortelcrème en 

augurk

Filet American
Gekookt ei en uitjes

Rauwe ham
Tomatenpesto en rucola

VOOR

Wilde Schotse Zalm 
Gepofte oerbiet, 

mierikswortel, crème fraîche 
en haringkuit

Soep van ‘Opperdoezel 
Ronde’ vegetarisch

Truffel

Carpaccio
kaascroutons, frisse salade 

en truffelmayonaise

VIS

Gerookte Zalm 
Roomkaas, mesclun sla, 
bieslook en komkommer

Tonijnsalade
Kappertjes, rode ui, 

mesclun sla

HOOFD

Zeebaarsfilet
Romige parelgort, 

paddenstoelen en bisque

Hollandse biefstuk
Aardappeltaart, groene 

groenten en pepersaus

Geroosterde koolraap  
Hangop van geitenyoghurt, 

mais kletskop, oude 
geitenkaas en zwarte bes

VEGETARISCH

Ricotta
Avocado en granaatappel

Oude kaas
Appelstroop, walnoten 

en rucola

Baba Ganoush 
Pompoenpitten en ijsbergsla

Hummus
Mesclun en gerookte paprika

NA

Mini Cheesecake

Karamel panna cotta 
Gemarineerd rood fruit
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BORREL

BORRELGARNITUUR  BASIS 6,7
• Holtkamp bitterballen
• Mini loempia’s vegetarisch

• Old Amsterdam
• Ossenworst
• Kaasvlinders 

BORRELGARNITUUR MOKUM 8,7
• Pittige gehaktballetjes
• Holtkamp bitterballen
• Diverse canapés
• Kaas en charcuterie
• Kaasvlinders

BORRELGARNITUUR LUXE  11,5
• Luxe olijven en noten van Gotjé
• Loempia van eend met hoisin
• Kaasbitterbal
• Spiesje van gamba
• Garnalenkroketje

LOSSE BORRELHAPPEN prijs per stuk

Bitterbal met mosterd  1,5
Vegetarische loempia met dip 1,5
Kaasstengel met chilisaus  1,5
Oesterzwambitterbal van GRO 1,5
Garnalenkroket  2
Canapé vanaf 2,3
Spiesje van gamba 3

AMUSES prijs per stuk

Ravioli van biet, gorgonzola, walnoot en granaatappeldressing 4,1
Lichtgegrilde Yellowfin tonijn, wakame en Kikkomanmayonaise 6

DINER

Onderstaand een voorstel uit ons assortiment, de specifieke culinaire invulling stemmen 
wij graag op maat met u af.

SIT DOWN DINER 
Drie gangen  32,6
Vier gangen 39

WALKING DINNER 
Zes gangen 39

VOOR

Wilde Schotse Zalm 
Gepofte oerbiet, 

mierikswortel, crème fraîche 
en haringkuit

Kalfstartaar
Paprika, mayonaise, 

kwartelei en kaaskletskop

Soep van ‘Opperdoezel 
Ronde’ vegetarisch

Truffel

Carpaccio
kaascroutons, frisse salade 

en truffelmayonaise

HOOFD

Zeebaarsfilet
Romige parelgort, 

paddenstoelen en bisque

Eendenborstfilet
Pastinaakmousse, 

geroosterde groenten en 
saus van eekhoorntjesbrood

Hollandse biefstuk
Aardappeltaart, groene 
groenten en pepersaus

Parelhoenfilet
Seizoensgroenten, 
aardappelgratin en 

truffelsaus

Kataifi
Engelenhaar gevuld met 
Taleggio, Mediterraanse 

groenten en gele paprikasaus 
vegetarisch

NA

Chocoladetaart
Butterscotch en vanille 

hangop

Amalfitaart
Italiaans schuim

Aardbeien Romanoff

Karamel panna cotta 
Gemarineerd rood fruit

Koffie en thee
Friandises
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Amsterdam Museum Events

T: 020 219 15 04
E:  a.vandalen@amsterdammuseum.nl
W: www.amsterdammuseumevents.nl

DRANKEN

HOLLANDS DRANKARRANGEMENT
Onbeperkt bier van de tap, huiswijn en fris.
1 uur  12,8
2 uur  21,2
3 uur  28,8
4 uur  35,4
5 uur  41,2

CONSUMPTIEMUNT 3,3
In te wisselen voor huiswijn, bier en fris

CONSUMPTIEMUNT MOKUM  5,1
In te wisselen voor luxe wijnen per glas, speciaalbier en fris

KOFFIE & THEE 2,75

VERKORTE ALGEMENE VOORWAARDEN

DEFINITIEVE AANTALLEN
Wij vernemen het definitief aantal gasten, bindend voor de eindnota, tenminste 5 
werkdagen voorafgaande aan het ontvangst, net als eventuele extra wensen, verzoeken en 
dieetwensen. In het geval van wijzigingen binnen de 5 werkdagen voorafgaand aan het
evenement bestaat de kans dat de planning en inkoop niet meer aangepast kunnen 
worden.

FACTUURGEGEVENS
Indien u ons de opdracht gunt, vragen wij om een akkoord per e-mail. Graag ontvangen wij 
hiervoor de juiste factuurgegevens en/of kostenplaats- en/of debiteurennummers.

PERSONEELSKOSTEN
Afhankelijk van de datum, het tijdstip en de precieze invulling van uw partij kunnen er 
additionele personele kosten in rekening gebracht worden. Dit wordt tijdig aangegeven.

ANNULERINGSVOORWAARDEN
Voor annuleringen van uw gegeven opdrachten verwijzen wij naar de Uniforme 
voorwaarden voor de Horeca.

BTW
De prijzen in dit foodbook zijn exclusief BTW. Alle bedragen zijn in euro.

TAFELGARNITUREN
Diverse luxe kaas- en worstsoorten  per persoon 4,6 
Kaasvlinders en/of kaasstengels per portie 3,2
Taggiasche olijven per portie 3,2
Diverse noten van Gotjé per portie 3,2
Kaasblokjes  per portie 3,9


