
SALES BROCHURE



OVER REM :

Vroeger was het REM-eiland, Reclame Exploitatie Maatschapp, een platform in de 

Noordzee, op 9 kilometer buiten de kust b Noordw k. In 1964 werden er vanuit deze basis 

commerciële televisie-uitzendingen onder de naam TV Noordzee verzorgd.

SiSinds 2011 staat het platform stevig op palen in het water in de nieuwe Houthaven in 

Amsterdam. In 2021 kwam het REM-eiland vr en startten w , Martn Peters, Martn Witlam, 

David André en Frits de Haes, het huidige REM. W  werken vanuit onze ervaringen met het 

opzetten en runnen van meerdere Amsterdamse horecagelegenheden. Al deze krachten 

worden gebundeld en samengebracht b REM. Samen met het enthousiaste personeel van 

REM zn w  gepassioneerd om onze gasten elke dag een unieke en persoonlke ervaring te 

bezorgen.

B REM B REM staan we voor passie voor horeca, goed eten, uitgebreid dineren, cocktails met een 

twist, mooie w nen, en dit alles onder het genot van een onbetaalbaar uitzicht en 

persoonlke service. Drie verdiepingen, REM bar, REM meetings, REM restaurant en REM 

rooftop, vormen samen de magische REM wereld waar de beleving centraal staat.

Een uiEen uitgebreid zesgangendiner, na de vergadering je collega’s verslaan met tafeltennis, of 

een vrdagmiddagborrel met verrassende bites, cocktails en adembenemend uitzicht: het 

kan allemaal. Zowel particulier als zakelk is REM de plek om de stad even te ontvluchten. 

Laat je verrassen vanaf het moment dat je de trappen betreedt totdat je REM weer verlaat.

WWe bieden arrangementen aan die passen b jou en je bedrf of privé gezelschap. Naast 

onze arrangementen kunnen we ook samen met jou tot een gepersonaliseerd plan komen. 

Hierb zien w  de uitdaging om ‘outside the box’ te denken en zo jouw wensen met een 

speelse knipoog in vervulling te brengen.

Openingstijden

REM is elke dag van de week beschikbaar voor verhuur. De keuken is geopend tot 22:00 uur.

Dit zn de standaard openingstden maar in overleg is alles mogelk:

MMAANDAG: VOORLOPIG EXCLUSIEF BESCHIKBAAR VOOR EVENTS

DINSDAG: VOORLOPIG EXCLUSIEF BESCHIKBAAR VOOR EVENTS

WOENSDAG: 09:0001:00

DONDERDAG: 09:0001:00

VRIJDAG: 09:0003:00

ZATERDAG: 09:0003:00

ZONDAG: VOORLOPIG EXCLUSIEF BESCHIKBAAR VOOR EVENTS





DINER ARRANGEMENTEN 
De volgende arrangementen zijn gebaseerd op sit-down diners.

CAPACITEIT RUIMTES

Bar | 40 personen zittend | 100 personen staand

Studio | 60 personen zittend | 100 personen staand

Restaurant | 100 personen zittend | 150 personen staand

DDakterras | 80 personen zittend | 150 personen staand

LUNCH ARRANGEMENTEN 
Alle prijzen zijn per persoon. (Speciale wensen zijn bespreekbaar.)

- 3 gangen €46 of vegetarisch €43 

- 4 gangen €59 of vegetarisch €56

- 5 gangen €69 of vegetarisch €66

Gebaseerd op keuzes van de chef. Wij werken met een wisselende 

menukaarmenukaart die meegaat met het seizoen.

DINER ARRANGEMENTEN
Alle prijzen zijn per persoon. (Speciale wensen zijn bespreekbaar.)

- 4 gangen menu €59 of vegetarisch €56

- 5 gangen menu €69 of vegetarisch €66

- 6 gangen menu €75 of vegetarisch €72

Gebaseerd op keuzes van de chef. Wij werken met een wisselende 

menukaarmenukaart die meegaat met het seizoen.

DRANKEN ARRANGEMENTEN
Bijpassende dranken bij uw gerechten.

Alle prijzen zijn per persoon.

hele glazen     halve glazen

3 - €24        3 - €15

4 - €32        4 - €19

5 - €395 - €39        5 - €23

6 - €46        6 - €27

OVERIG

Er is altd een mogelkheid om speciale aanvragen in overleg te regelen. Denk hierb aan: 

- Feesten en parten

- Walking dinner

- Shared dining

- - Af te huren voor special events

Bovenstaande events zijn maatwerk en kosten/offertes zullen op maat gemaakt worden op basis van uw wensen.

OVERIGE DRANKEN
Aanvullingen om de avond compleet te maken.

Alle prijzen zijn per persoon.

- Welkomst drankje €6

- Tafelwater €2,50

- Ko e en thee €3,50 

 



VOORBEELD  ARRANGEMENT
Een prijsindicatie  voor een geheel verzorgde avond. Alle prijzen zijn per persoon.

 
Welkomst drankje

 €6

Diner 4 gangen

 €59  €59 of vegetarisch €56

Wijn arrangement

4 gangen heel w n arrangement €32

Tafel water

 €2,50

Koffie en thee

€3,50

TTotaal:

€96





DRANK ARRANGEMENTEN
Alle prijzen zijn per persoon. Voor deze arrangementen geldt een minimum van 15 personen. 

REM DRINKS
Onbeperkt fris / Heineken / Heineken 0.0 / huiswijnen (wit/rood/rosé) / huisgemaakte limonades

- 2 uur €25
- 3 uur €35
- 4 uur €45- 4 uur €45
- 5 uur €50

REM DRINKS SPECIAL
REM drinks + binnenlands  gedestilleerd / speciaal bieren van de tap / speciaal wijnen per glas

- 2 uur €32,5
- 3 uur €42,5
- 4 uur €52,5
- 5 uur €60- 5 uur €60

REM DRINKS EXCLUSIVE
REM drinks + binnen en buitenlands gedestilleerd / alle speciaal bieren / speciaal wijnen per glas

- 2 uur €40
- 3 uur €50
- 4 uur €60
- 5 uur €70

WIJNWIJN ARRANGEMENTEN
Bijpassende wijnen bij uw gerechten

hele glazen     halve glazen

3 - €24        3 - €15

4 - €32        4 - €19

5 - €39        5 - €23

6 - €46        6 - €27

BITES ARRANGEMENTEN
Alle prijzen zijn per persoon. Voor deze arrangementen geldt een minimum van 15 personen. 

Bites geselecteerd door de chef:

2 bites €15

3 bites €22,50

4 bites €30

WWij werken met een wisselende menukaart die meegaat met het seizoen.





MEETING ROOM
Prijzen zijn op aanvraag en a ankelijk van de wensen. 

In de In de studio naast ons restaurant is een speciale ruimte voor evenementen, groepsdiners en 

vergaderingen. De meest spraakmakende events kunnen hier worden georganiseerd omringd 

door een eveneens spraakmakend uitzicht. Met een maximumcapaciteit van 60 personen 

(zittend) is onze studio een geschikte plek voor vergaderingen, teamuitjes, 

productlanceringen, presentaties, ‘private dining’ en andere kleinere evenementen. 

De De studioruimte kan worden afgesloten en naar wens ingedeeld. Vergeet standaard 

vergaderingen en geef kleur aan je evenement door de speelse elementen als arcadekasten, 

een vrolke tafeltennistafel en het retro interieur.

Kosten verhuur studio ruimte       Kosten verhuur restaurant      Dagdeeltden: 

Per dagdeel €423,5              Per dagdeel €635,25          09:00-13:00

Twee dagdelen €665,5            Per dagdeel €998,25          13:00-17:00

Kosten extra per uur €121          Kosten extra per uur €181,5

WWij hanteren voor de studio ruimte een minimale uitgave van €500 voor één dagdeel en €750 voor twee dagdelen (excl. 

btw.)(incl. zaalhuur). Deze minimale uitgave is voor het restaurant €750 voor één dagdeel en €1125 voor 2 dagdelen.

faciliteiten inclusief bij verhuur:

- Beamer  (in meeting room)

- DAP audio, stereo surround sound inc. subwoofer (in bar en restaurant)

- Disco verlichting strobe lights (in bar en restaurant)

- Goede wifi verbinding

- Flip - Flip over

- Personeel zit in de prs inbegrepen.

(Extra personeel is €35 excl. btw per uur.)

faciliteiten exclusief bij verhuur:

- DJ set (Pioneer XDJ-RX2) €100

- Microfoon €50

We werken altijd met een aanbetaling van €20 p.p.

KOFFIE, THEE, FRIS, ZOETIGHEDEN ARRANGEMENTEN
Alle prijzen zijn per persoon.

Onbeperkt ko e, thee, tafelwater en fris met zoetigheden.

Kosten arrangement:            Dagdeeltden: 

Per dagdeel €16,5               09:00-13:00

Twee dagdelen €27,5             13:00-17:00

Drie dagdelen €40Drie dagdelen €40              17:00-22:00

 

LUNCH ARRANGEMENTEN 
Alle prijzen zijn per persoon. (Speciale wensen zijn bespreekbaar.)

- 3 gangen €46 of vegetarisch €43 

- 4 gangen €59 of vegetarisch €56

- 5 gangen €69 of vegetarisch €66

GebaseeGebaseerd op keuzes van de chef. Wij werken met een wisselende 

menukaart die meegaat met het seizoen.

Ook serveren w  vanaf 15 personen een lunch van drie verschillende rkelk belegde 

broodjes (vis, vlees en vegetarisch) voor €17,50 per persoon.

BITES ARRANGEMENTEN
Alle prijzen zijn per persoon. Voor deze arrangementen geldt een minimum van 15 personen. 

Bites geselecteerd door de chef:

2 bi2 bites €15

3 bites €22,50

4 bites €30

Wij werken met een wisselen de menu kaart die meegaat met het seizoen.



CAPACITEIT RUIMTES

Bar | 40 personen zittend | 100 personen staand

Studio | 60 personen zittend | 100 personen staand

Restaurant | 100 personen zittend | 150 personen staand

Dakterras | 80 personen zittend | 150 personen staand

VERGADER RUIMTE DAGPAKKET
DiDit is een voorbeeld van een volledig verzorgde dag en dient als indicatie van een van de vele mogelijke daginvullingen.

Huur zaal twee dagdelen

 €665,5

Koffie, thee, fris en zoetigheden

 €27,5

Lunch arrangement 4 gangen

€59

BBites arrangement (3 bites)

 €22,50

Totaal:

€665,5 + €102 p.p.
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