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BANQUETING BOOK 

HERENGRACHT 435 
1017 BR AMSTERDAM 

CONTACT@DEHERENGRACHT.NL 
T 020-8946680
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OVER ONS 
Herengracht Restaurant en Bar heeft een unieke ligging aan de Herengracht, met zomers een terras in 

de zon en zelfs een binnentuin. Bij de Herengracht kan alles: van lunchen op het zonnige terras en 

borrelen aan de bar, tot dineren in stijl en de avond afsluiten met een heerlijke cocktail. De gezellige 

ambiance en het huiselijke interieur maken Herengracht de plek waar iedereen zich thuis voelt. Wij 

ontvangen onze gasten in een huiselijke, maar internationaal georiënteerde sfeer dagelijks vanaf 11:00 

uur in de morgen tot laat in de avond. Het interieur is modern met een stoer randje, maar bovenal 

sfeervol en toegankelijk. De inrichting van Herengracht biedt veel mogelijkheden en is dan ook 

uitermate geschikt voor groepsreserveringen en partijen. 

 

KEUKEN & BAR 
Het team gaat voor kwaliteit en diversiteit, rekening houdend met authentieke smaken, 
streekproducten en de verschillende seizoenen. Bij De Herengracht begin je de dag met koffie en gebak 
of een uitgebreide lunch, en sluit je de dag af met een borrel en diner. 

 
De chefs bij Herengracht hebben een gevarieerd en modern menu samengesteld met voornamelijk 
klassieke bistrogerechten, naast de klassieke bistrogerechten biedt de Herengracht verschillende 
vegetarische en veganistische gerechten, ook zijn zo goed als alle gerechten glutenvrij te bestellen. 
Herengracht biedt een uitgebreide lunch en dinerkaart aan en serveert diverse snacks & bites, van de 
klassiekers als bitterballen en nacho’s, naar flatbreads met verschillende toppings en een smaakvol 
Nederlands kaasplateau.  

 
In de bar wordt een uitgebreid assortiment van nationale en internationale dranken geschonken. 
Daarnaast serveert de Herengracht goede cocktails, lokale bieren, verschillende wijnen en een 
uitgebreide borrelkaart, dit maakt het de ideale plek voor een borrel of een avondje uit. 

 

LOCATIE 
Herengracht Restaurant & Bar heeft een unieke locatie op de hoek van het Koningsplein, pal aan de 

Herengracht. Het is gelegen in hartje Amsterdam op loopafstand van het Rembrandtplein, ’t Spui en 
het Leidseplein. Daarnaast is onze locatie met het openbaar vervoer gemakkelijk te bereiken, want 

tram 2 en 12 stoppen om de hoek, ook is Herengracht Restaurant & Bar bereikbaar met de boot, er is 

mogelijkheid tot opstappen en aanleggen aan ons terras. 

 

VENUES 
Restaurant Herengracht beschikt over een groot terras direct aan de gracht en een sfeervolle 

binnentuin. De binnentuin ligt verstopt achterin en is ’s avonds heerlijk verwarmd. Neem in deze 

idyllische ‘Herentuin’ plaats aan een van de houten picknicktafels en relax met een hapje en een 

drankje. Verder heeft de Herengracht een apart bargedeelte onder de vide, met mooie hoge leren 

zitjes langs de muur. Deze ruimte is met een paar traptreden naar beneden afgescheiden van het 

restaurant en daarom zeer geschikt voor feesten en partijen. Aan de bar grenst een lounge, waar 

gezellig geborreld kan worden.



3 | P a g i n a  

 

GROEPARRANAGEMENTEN  
 

Bij groepen vanaf 10 personen werken wij met vaste (keuze-)menu’s. Het menu is kwalitatief goed en 

scherp geprijsd. Bij groepen van minder dan 10 personen kunt u uiteraard een keuze maken uit onze 

à la carte kaart.  

 
LUNCH  

Voor de lunch biedt de Herengracht een shared lunch aan, hierin worden drie verschillende 

sandwiches geserveerd met de keuze uit vlees, vis en vegetarisch/veganistisch. Deze shared lunch is 

uit te breiden met een soep vooraf en/of een taartje na.  

 

     SHARED SANDWICH LUNCH           € 16,50 p.p.  

2-GANGEN SHARED SANDWICH LUNCH met soep of taart  € 21,50 p.p. 

3-GANGEN SHARED SANDWICH LUNCH met soep en taart  € 25,50 p.p. 

 
DINER 
Voor het diner biedt de Herengracht twee verschillende groepsmenu’s aan. Mochten er allergieën zijn laat 

het ons dan gerust weten zodat wij hier rekening mee kunnen houden. Is er interesse in andere gerechten 

van de a la carte kaart, dan kan dit uiteraard altijd besproken worden.  
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MENU HERENGRACHT 1 - € 30,00  
STEAK TARTARE (raw meat) 

w/ gurkins, shallot & crostini 

 of 

SMOKED SALMON & AVOCADO 

w/ mustard mayonnaise & crostini 

of 

ROASTED ROOTS SALAD 

w/ kale, corn crunch, feta cheese, ginger vinaigrette   

 
- 

 
GRILLED CHICKEN 

w/ herbs de Provence, lemon & vegetables 

of 

BEETROOT BURGER   

w/ plantbased ‘meat’  

of  

CATCH OF THE DAY  

w/ seasonal vegetables  

 
all main courses are served with French fries & green salad 

 

 
 

DESSERT + €7,50  
HOT CHOCOLAT FONDANT 

w/ vanilla ice cream 

of  
CHEESE CAKE  

w/ red fruit coulis  

 

SUPPLEMENT:  

PLATEAU OF DUTCH CHEESES €10,- 

w/ dried fruits, nuts & apple syrup  
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MENU HERENGRACHT 2 - € 45,00 
BEEF CARPACCIO 

w/ truffle mayonnaise 

of 

TUNA TARTARE 
w/ avocado & ponzu 

of 

BURRATA  

w/ Heirloom tomatoes & basil  

  

 
- 

 
HERENGRACHT HOUSESTEAK 

w/ green herb butter 

of 

BLACK TRUFFLE RAVIOLI 

w/ wild forest mushroom & Parmesan cheese 

of  

SALMON MISO  

w/ corn crunch, French fries & green salad  

- 

 
LEMON MERINGUE 

w/ red fruit coulis 

of 

HOT CHOCOLAT FONDANT 
w/ vanilla ice cream  

 
SUPPLEMENT:  

PLATEAU OF DUTCH CHEESES €10,-  

w/ dried fruits, nuts & apple syrup  
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WALKING DINNER 
De Herengracht Restaurant & Bar biedt de mogelijkheid om een op maat gemaakt walking dinner te 

organiseren. Denk hierbij aan een bedrijfsborrel/-etentje, een verjaardag, een get together met 

vrienden of natuurlijk de gelegenheid die jij zelf in gedachten hebt. Tijdens een walking dinner loopt 

het personeel rond met de door jou gekozen gangen, die afwisselend op plateaus worden geserveerd.  

 

Een walking dinner kan door ons worden verzorgd vanaf 25 personen. 

 
5- GANGEN MENU € 40,00 

6- GANGEN MENU € 47,00 

7- GANGEN MENU € 55,00 

 
- CROSTINI SELECTION 

w/ steak tartare, smoked salmon & aubergine 

- VEGAN TACO  
w/ avocado, aubergine, ponzu, wasabi mayonnaise & sesame seeds 

- BEEF CARPACCIO 

w/ truffle mayonnaise 

- TUNA TARTARE  

w/ avocado & ponzu dressing  

- BURRATA  

w/ Heirloom tomatoes & basil  

- STEAK TARTARE (raw meat)  

w/ pickels & shallots  

 

- GRILLED HERENGRACHT MINI BEEFBURGER 

w/ mustard mayonnaise 

- BEETROOT BURGER MINI 

w/ plant based ‘meat’ 

- GRILLED CHICKEN SKEWERS 
w/ herbs de Provence & lemon 

- HERENGRACHT HOUSE STEAK 

w/ herb butter  
- TOMATO SOUP 

w/ basil 

- SOUP OF THE DAY  
w/ sourdough bread 

- BLACK TRUFFLE RAVIOLI 

w/ wild forest mushroom & Parmesan cheese 

- SALMON MISO  

w/ corn crunch  

 
EXTRA: 

- BREAD & DIP €5,50 

- ROASTED NUTS & MARINATED OLIVES €5,00  

- OYSTERS FINES CLAIRE €3 P/ST 

- FRIES w/ mayonnaise €3,50 p.p.  

- SWEET POTATO FRIES €5,00 p.p.  

 

DESSERTS:  

- MINI MAGNUM €3,50  

- SCROPPINO €7,50  
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DRANKARRANGEMENT 
In combinatie met onze groepsmenu’s is het mogelijk om te kiezen voor een bijbehorend 

drankarrangement. Tijdens de gangen worden er, voor €21,50 per persoon, drie glazen Verdejo 

(wit) en/of Merlot (rood) en/of George Rosé en/of Heineken bier en/of verschillende frisdranken, 

plat en bruisend water & koffie en/of thee geschonken. 

 

ANNULERINGSVOORWAARDEN 
Wij vragen u tijdig bij ons te annuleren, wij hanteren verschillende annuleringsvoorwaarden.  

Tot 48 uur voorafgaand aan de reservering zullen er geen kosten in rekening worden gebracht.  

Tussen de 48-24 uur voorafgaand aan de reservering vragen wij 50% van de menukosten per 

persoon. Wanneer er minder dan 24 uur voorafgaand aan de reservering wordt geannuleerd 

vragen wij 75% van de menukosten per persoon.   
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HERENGRACHT: EVENTS AND YOU  
Herengracht Restaurant & Bar is uitermate geschikt om verschillende evenementen te organiseren, 
denk hierbij aan verjaardagsfeesten, huwelijksfeesten en recepties, gender reveal parties, 
babyshowers, vrijgezellenfeesten, diploma uitreikingen, promotiefeesten, vrijdagmiddagborrels, of voor 
het vieren van de woensdagmiddag, voor elke gelegenheid kan een op maat gemaakt evenement 
georganiseerd worden.  
 
Wij bieden verschillende borrelarrangementen aan om het organiseren van het evenement zo 
gemakkelijk mogelijk te maken. Voor ons is het belangrijk dat jouw/jullie ervaring bij de 
Herengracht naar wens wordt ingericht, aanpassingen en/of eigen invulling is ten alle tijden, in 
overleg, mogelijk.  

 

BORRELARRANGEMENT BASIS €10,- p.p.  

- NACHOS  

w/ cheddar cheese, guacamole, sour cream, salsa & jalapenos 

- GOUDENBOCHT MIX (warm en koud)  

w/ bitterballen, cheese souffles, vegetarian springrolls & frikandellen  

w/ Dutch cheeses and sausage, pickels & mustard  

 

BORRELARRANGEMENT LUXE €15,- p.p. 

- FRENCH BREAD & HERB BUTTER  

- ROASTED NUTS AND MIXED OLIVES 

- CROSTINI SELECTION  

Assortiment van vlees, vis, vega  
- GOUDENBOCHT MIX (warm en koud)  

w/ bitterballen, cheese souffles, vegetarian springrolls & frikandellen  

w/ Dutch cheeses and sausage, pickels & mustard  

 

BORRELARRANGEMENT DELUXE €20,- p.p. 

- FRENCH BREAD & HERB BUTTER  

- ROASTED NUTS AND MIXED OLIVES 

- CROSTINI SELECTION  

Keuze uit vlees, vis, vega  

- GOUDENBOCHT MIX (warm en koud)  

w/ bitterballen, cheese souffles, vegetarian springrolls & frikandellen  

w/ Dutch cheeses and sausage, pickels & mustard  

- FLATBREAD  

w/ spicy tomato, eggplant, feta cheese, red onion & coriander  

w/ avocado, salmon, red onion & wasabi mayonnaise  

(worden beide geserveerd) 

- VEGETARIAN NEMS  

w/ Vietnamese vinaigrette  

  

 

 

 

 

 

 
 


