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1 INTRODUCTIE
HERENGRACHT RESTAURANT & BAR
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OVER ONS
Het sfeervolle restaurant heeft een unieke ligging aan de Herengracht, met zomers een terras in de
zon en zelfs een binnentuin (De Herentuin). 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 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 een uitgebreide lunch en dinerkaart, serveert de keuken diverse
snacks & bites, van ambachtelijke bitterballen en nacho’s tot een smaakvolle flatbread.
In de bar wordt een uitgebreid assortiment van nationale en internationale dranken geschonken.
Daarnaast serveert de Herengracht goede cocktails, lokaal bier en verschillende wijnen. Een
uitgebreide borrelkaart maakt het de ideale plek voor een borrel of avondje uit.

LOCATIE
Restaurant & Bar Herengracht heeft een unieke locatie op de hoek van het Koningsplein, pal aan de
Herengracht. Het is gelegen in hartje Amsterdam op loopafstand het Rembrandtplein, ’t Spui en
Leidseplein. Daarnaast is onze locatie met het openbaar vervoer gemakkelijk te bereiken, want trams
1, 2 en 5 stoppen voor de deur. Ook is Restaurant & Bar Herengracht 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.
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BOOTCATERING
Uniek in Amsterdam is onze bootcatering. De bestelling kan een half uur van te voren telefonisch
doorgegeven worden en daarna afgehaald worden bij ons restaurant. Zo kan de gastvrijheid van de
Herengracht aan boord van uw boot beleefd worden terwijl u de Amsterdamse grachten verkent.

CAPACITEIT
TERRAS
RESTAURANT VIDE
RESTAURANT BG
BAR
LOUNGE
TUINKAMER
HERENTUIN

SIT-DOWN
75
35
30
15
20
50

BORREL

WALKING DINNER

120
35
30
120

40
20
20
50

Houd u er rekening mee dat de aantallen op dit moment zullen afwijken omdat we ons houden aan de
1,5 meter afstand regels.
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2 LUNCH
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LUNCHKAART
Herengracht heeft een groot en heerlijk lunch aanbod: geniet bijvoorbeeld van een housesteak met
kruidenboter, een sandwich met avocado of gerookte zalm of een salade niçoise met verse tonijn.

GROEPSLUNCH

Vanaf 15 personen kunt u gebruik maken van ons speciale lunchmenu bestaande uit een 2- of 3
gangenmenu inclusief een tafelwater (plat of bruisend) en koffie of thee na.
Wilt u liever een andere invulling voor uw bijeenkomst? Neem dan contact met ons op zodat wij uw
wensen kunnen inventariseren en een op maat gemaakte, scherpe offerte voor u kunnen opstellen.
2-GANGEN LUNCHMENU bestaande uit soep + keuze uit 3 sandwiches
3-GANGEN LUNCHMENU bestaande uit soep + keuze uit 3 sandwiches + taart

€ 19,50 p.p.
€ 24,50 p.p.

SOUPS
TOMATO SOUP
w/ basil
FRENCH ONION SOUP
w/ Gruyere cheese crouton

SANDWICHES
PAIN CHRISTOPHE
w/ Amsterdam ossenworst (raw sausage)
AVOCADO & FETA
w/ pomegrate & olive oil
SMOKED SALMON & AVOCADO
w/ mustard mayonnaise & gurkin

PASTRIES
APPLE PIE
w/ whipped cream
CARROT CAKE
w/ whipped cream
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3 DINER
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DINERKAART
Uitgebreid dineren bij de Herengracht: kies uit een groot aanbod gerechten zoals de tonijn tartaar, de
Mosselen, de shakshuka of bijvoorbeeld de steak tartaar of een fish & chips.

GROEPSDINER
Bij groepen vanaf 10 personen werken wij met een vast (keuze-)menu. Het menu is kwalitatief goed
en scherp geprijsd. Bij groepen van minder dan 10 personen kunt u uiteraard ook een keuze maken
uit onze à la carte kaart. Het menu kan uitgebreid worden met een extra gang bestaande uit soep
voor een supplementprijs van €6,50.
Mocht er interesse zijn in andere gerechten van de a la carte kaart, laat het ons dan gerust weten! In
overleg, wat betreft prijzen etc., kunnen we natuurlijk altijd samen een ander menu kiezen of een
aantal dingen van Het Herengracht menu aanpassen.

DRANKARRANGEMENT
In combinatie met onze groepsmenu’s is het mogelijk om te kiezen voor een bijbehorend
drankarrangement. Tijdens de gangen worden er, voor €15,- per persoon, drie glazen huiswijn,
water en koffie of thee geschonken.

MENU HERENGRACHT 1 - € 30,00
TOMATO SOUP
w/ basil
of
FRENCH ONION SOUP
w/ Gruyere cheese crouton
GRILLED HERENGRACHT BEEFBURGER
w/ french fries & mustard mayonnaise
of
SHAKSHUKA
w/ eggs, tomato, bell peppers & pita bread
of
FISH & CHIPS
w/ remoulade sauce & mushy peas
main courses are served w/ french fries & green salad
APPLE PIE
w/ whipped cream
of
CARROT CAKE
w/whipped cream
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MENU HERENGRACHT 2 - € 35,00
STEAK TARTARE
w/ gurkins & shallot, served raw
of
SMOKED SALMON & AVOCADO
w/ mustard mayonnaise & crostini
of
BEETROOT & GOAT CHEESE
w/ Balsamic vinegar, walnuts & crostini
FISH & CHIPS
w/ remoulade sauce & mushy peas
of
BEETROOT BURGER
w/ plantbased ‘meat’ & french fries
of
GRILLED CHICKEN
w/ herbs de provence, lemon & vegetables
main courses are served w/ french fries & green salad
LEMON MERINGUE
w/ red fruit coulis
of
HOT CHOCOLAT FONDANT
w/ vanilla ice cream

MENU HERENGRACHT 3 - € 43,00
BEEF CARPACCIO
w/ truffle mayonnaise
of
TUNA TARTARE
w/ avocado & ponzu
of
CAPRESE SALADE
w/ Burrata di buffala
HERENGRACHT HOUSESTEAK
w/ green herb butter
of
BLACKENED TUNA
w/ soy sauce, wasabi & ginger
of
BLACK TRUFFLE RAVIOLI
w/ wild forest mushroum & Parmesan cheese
main courses are served w/ french fries & green salad
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LEMON MERINGUE
w/ red fruit coulis
of
HOT CHOCOLAT FONDANT
w/ vanilla ice cream
of
PLATEAU OF FRENCH CHEESES
w/ dried fruit & nuts
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WALKING DINNER

Wij kunnen ook een walking dinner verzorgen bij de Herengracht. Vanaf 15 personen kunt u gebruik
maken van ons speciale walking dinner menu. Een walking dinner menu is te verkrijgen vanaf 5
gangen doordat de gerechten kleiner zijn. Alle menu’s zijn inclusief een dessert en voor de laatste
gang worden frietjes geserveerd. We hebben de verschillende items onder elkaar gezet.
5-GANGEN MENU
6-GANGEN MENU
7-GANGEN MENU

€ 35,00
€ 40,00
€ 45,00

CROSTINI SELECTION
w/ steak tartare, smoked salmon & aubergine
BEEF CARPACCIO
w/ truffle mayonaise
GRILLED HERENGRACHT MINI BEEFBURGER
w/ mustard mayonaise
GRILLED CHICKEN
w/ herbs de provence & lemon
HERENGRACHT HOUSE STEAK
w/ carmalized sjalot & chimichurri
MINI BACK PORC RIBS
w/ bbq sauce, sesame seeds & spring onion
FISH & CHIPS
w/ remoulade sauce & mushy peas
TUNA TACO
w/ avocado, soy sauce,wasabi mayonaise & Nori flakes
MINI SALMON BURGER
w/ homemade sambal
TOMATO SOUP
w/ basil
BLACK TRUFFLE RAVIOLI
w/ wild forest mushroum & Parmesan cheese
SHAKSHUKA
w/ egg, tomato, bell peppers & pita bread
CAPRESE
w/ Burrata di buffala
BEETROOT BURGER MINI
w/ plantbased ‘meat’
CHURROS
w/ cinnamon sugar
LEMON MERINGUE
w/ red fruit coulis
MINI CHOCOLAT MAGNUM
EXTRA:
BREAD & DIP €5,50
ROASTED NUTS & MARINATED OLIVES €5,00
OYSTERS FINES CLAIRE €3 P/ST
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4 BORREL
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FEESTJE?
Ook dat kan bij Herengracht! Vanwege de verschillende ruimtes is De Herengracht uitermate geschikt
om feesten of partijen te organiseren. Of dit nu gaat om het vieren van een verjaardag met een klein
aantal personen of een groter feest, receptie of borrel, voor elke gelegenheid kan een op maat
gemaakt evenement samengesteld worden.

WIJNKAART
Bij goed eten hoort goede wijn: Herengracht schenkt verschillende kwaliteitswijnen per glas of fles.
Herengracht Restaurant & Bar werkt met een vaste opslag op de wijnen, waardoor we verassende
wijnen voor verassende prijzen kunnen bieden.

BORRELKAART

Er kan een keuze gemaakt worden uit onze ruime borrelkaart met verschillende hapjes en snacks om
de avond compleet te maken.

BORRELARRANGEMENT
Wilt u uw bijeenkomst of borrel uitbreiden met een assortiment lekkere snacks en fingerfood dan
bieden wij een vast borrelarrangement aan. Wij zullen uw gasten gedurende uw bijeenkomst
verschillende koude en warme borrelhapjes serveren voor een vaste prijs per persoon.
Dit arrangement bestaat uit brood met dip, een gemengd bittergarnituur en rijkelijk belegde crostini.
Wij rekenen hiervoor € 8,50 per persoon. Dit borrelarrangement kan worden geserveerd vanaf 25
personen.
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