
VERGAderen 

tussen de 

wijnvaten
Welkom bij Chateau Amsterdam!

In een oude fabriekshal, aan het randje van het Ij in 
Amsterdam Noord huist de eerste urban winery van 
Nederland. Druifjes uit Europa, wijn uit Amsterdam. 
Naast wijnproductie wordt deze open ruimte gebruikt 
als werk- en ontmoetingsplek voor creatieve bedrijven 
en professionals. Dit dynamisch geheel zorgt voor een 
creatieve, ongedwongen sfeer en maakt een 
vergadering of zakelijk evenement gegarandeerd 
uniek. 


www.chateau.amsterdam

meetings@chateau.amsterdam

Of bel Marieke op +31651775828


BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN? 



The winery

In deze ruimte worden de wijnen gemaakt, van druif tot fles. Je verblijft te midden 

van de tanks en vaten, gevuld met rijpende sappen. Deze unieke ruimte  is 

geïsoleerd van de rest van het pand en de drukte van de stad. Je kunt kiezen 

voor diverse opstellingen, zoals een staande-, theater- of vergaderopstelling. De 

wijnmakerij beschikt over een premium filmprojector, een indrukwekkend 

bioscoopscherm en professionele audio installatie.

Prijzen


€350,- per dagdeel


€550,- per hele dag


€500,- voor avonden



Grootte: 150m2


Aantal man: max. 50






The Boardroom

Deze bijzondere ruimte was ooit het directiekantoor van de oude Storkfabriek. 

De ruimte heeft een open karakter; gelegen op de eerste verdieping en rondom 

volledig voorzien van ramen en kijkt uit over ons dorpsplein. De ruimte is 

uitgerust met een tv-scherm. De flexibele setting is uitermate geschikt voor 

reguliere meetings, brainstormsessies en kleinere workshops.

Prijzen


€250,- per dagdeel 


€400,- per hele dag 


€350,- voor avonden



Grootte: 70m2


Aantal man: max. 20 






Lunch, koffie en natuurlijk wijn! 

- Ons koffie arrangement voorziet de gasten van vers 

fruit, gezonde repen, minder gezonde koekjes en 

onbeperkt koffie, thee en munt- en citroen water. 


- Wij bieden een gezonde lunch aan met luxe broodjes, 

een salade, quiche, verse fruitsap en iets zoets voor toe. 


- Wat het grote voordeel is aan vergaderen in een 

wijnmakerij is dat je de dag kan afgesloten kan worden 

met een luxe borrel, een wijnproeverij of een bijzonder 

geschenk voor de aanwezigen. Vraag ons naar de 

mogelijkheden voor een wijnarrangement! 

Geen ruimte nodig maar 
wil zin in een glaasje 

wijn? Elke zaterdag is ons 
proeflokaal open of boek 

een tasting op onze 
website! 

Bereikbaarheid

De locatie is goed bereikbaar 

met de auto en slechts 

enkele minuten rijden vanaf 

de A10 en de IJ-tunnel. Er is 

voldoende parkeerplek voor 

de deur, de eerste 90 

minuten zijn gratis en een 

dag kost maximaal €30,-. 


