EEN FEEST VOOR DE ZINTUIGEN IN HARTJE AMSTERDAM.
HET SFEERVOLLE RESTAURANT HEEFT EEN UNIEKE LIGGING AAN DE GRACHT
MET ZOMERS EEN ZONNIG TERRAS EN SFEERVOLLE BINNENTUIN.
HET INTERIEUR IS MODERN, STIJLVOL EN GEMOEDELIJK MET VOORIN ZITJES,
OPGEDEKTE TAFELS OP DE VIDE EN EEN BAR MET LOUNGE IN HET SOUTERRAIN.
NAAST DE KEUKEN STAAN MEERDERE TAFELS MET UIZICHT OP DE KEUKEN,
UITERMATE GESCHIKT VOOR GROEPSDINERS, BORRELS EN NATUURLIJK EEN
BLIK OP DE HARDWERKENDE KEUKENBRIGADE.
WE HOPEN U SNEL TE MOGEN VERWELKOMEN AAN DE HERENGRACHT!

BANQUETING MENU
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Benieuwd wat de Herengracht te bieden heeft?!
Groepslunch – Vanaf 15 personen kunt u gebruik maken van ons speciale lunchmenu bestaande uit
een 2- of 3 gangen menu inclusief koffie, thee, melk en water (plat of bruisend). De menu’s kunt u
terugvinden op pagina 4.

Speedlunch – Even snel lunchen? Geef voor 11 uur je reservering en bestelling door van onze a la
carte kaart en wij zorgen ervoor dat je binnen 30 minuten geluncht hebt en weer verder kunt met
werk, shoppen of andere belangrijke bezigheden. Bij mooi weer reserveren we een tafel in onze
sfeervolle binnentuin.

Groepsdiner – Gezellig dineren met een grote groep? Vanaf 10 personen serveren wij een speciaal
groepsmenu, waarbij u keuze heeft uit drie menu’s. Deze menu’s zijn terug te vinden op pagina 5.

Herentuin BBQ – Bij mooi weer hoort een barbecue! Waarom dan niet op de mooiste locatie van
Amsterdam, de Herentuin!? Wij verzorgen een uitgebreid buffet op maat voor u (prijs per persoon in
overleg).

Walking diner – Als u graag een drankje drinkt tijdens het diner dan is the walking diner ideaal. U
kunt gezellig aan de bar komen zitten en u heeft de keuze uit vijf verschillende gerechten.

Feest - Iets te vieren? Een huwelijk, jubileum, verjaardag, nieuwe baan of gewoon zin in een feestje,
het kan allemaal! Wij kunnen voor u verschillende soorten feesten organiseren; een knalfeest met DJ,
een staande receptie of een gezellige borrel. Omdat de organisatie van uw feest geheel met u in
overleg gaat, zal het altijd aan uw wensen voldoen.

Vindt u in bovenstaande informatie geen passend arrangement? Informeer ons over uw wensen en wij
maken graag een voorstel op maat.
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Locaties

De Herentuin

Restaurant beneden

Restaurant op de vide

Bar
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SMALL BITES

















Huisgemaakte gehaktballetjes zaanse mosterd en cocktailsaus
Brood ‘’Vlaamsbroodhuis’’ net tapenade en aioli
Selectie van nootjes
Nachos uit de oven kaas, guacamole, sour cream, salsa & jalapenos
Kaasplateau ‘kaaskamer’ Nederlandse biologische kaas, notenbrood en appelstroop
Oesters ½ dozijn Zeeuwse Creuses
Sashimi van MRIJ rund oosterse dressing & hazelnoot crunch
Huisgemaakte gehaktballetjes grove mosterd en cocktailsaus
‘’Van de boer’’ verscheidende Nederlandse kaas, worst, brood, quiche en olijven
Mini garnalen croquetten (5)
Kaastengels (8) sweet chili
Gemengd warm bittergarnituur (8)
Ambachtelijke bitterballen (8) grove mosterd
Goudenbochtmix(18) groot warm bittergarnituur
Crostini’s (10) knolselderijsalade, geitenkaas, zalm, sashimi van MRIJ rund & steak
tartare
Mini kaasfondue brood & rauwe groenten

€ 7,50
€ 5,00
€ 4,50
€ 8,50
€ 12,00
€ 15,00
€ 11,50
€ 7,50
€ 16,50
€ 8,00
€ 7,50
€ 10,00
€ 7,50
€ 16,50
€ 15,00
€10.50
€ 8,00 P.P.

HOLLANDS BORRELARRANGEMENT
Mix van typisch Amsterdamse borrelklassiekers met grove mosterd, sweet chilli en Amsterdams zuur
 Bitterballen
 Kaastengels
 Stolwijker kaas
 Nootjes

INTERNATIONAAL BORRELARRANGEMENT

€ 12,00 P.P.

Selectie van internationale borrelhapjes
 Bitterballen
 Nootjes
 Kaastengels
 Crostini’s
 Livar worstjes
 Gehaktballetjes
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LUNCH MENU
2-GANGEN MENU bestaande uit soep + sandwich
€ 14,50 pp
Hiernaast kunt u ook zelf 3 gerechten per gang van de kaart kiezen tegen de a la carte prijs
Inclusief koffie, thee, melk & Panne (plat water) of San Pellegrino (bruisend water)

Soep van de week
Wekelijks wisselende soep met ingrediënten van het seizoen

Sandwich
Keuze uit:




Geitenkaas
Albacore tonijn
Steak tartaar

mesclun sla, noten & honing
soya, chukawakame& wasabi mayonaise
MRIJ rund, kappertjes & pocheert scharrelei

Ambachtelijk taarten
Keuze uit:




Cheesecake
Appeltaart
Favoriet van de chef (wekelijks wisselend)
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DINER MENU
3-GANGEN MENU VAN DE CHEF
Eendagelijks wisselend menu.
€ 29,50 P.P.
3-GANGEN KEUZEMENU
€ 32,50 P.P.
4-GANGEN KEUZEMENU
€ 37,50 P.P.
Hiernaast kunt u ook zelf 3 gerechten per gang van de kaart kiezen tegen de a la carte prijs
3-GANGEN KEUZEMENU:
Sashimi van MRIJ rund oosterse dressing & hazelnoot crunch
Gerookte forel salade van roodlof, granny Smith appel & sinaasappeldressing
Salade van geroosterde pompoen & geitenkaas spelt, spinazie, pompoenpitten & hazelnootdressing
Gegrilde runder rib-eye aardappelmousseline, seizoensgroenten & rode wijn saus
Op de huid gebakken roodbaars Alkmaars gort, spitskool, pompoen & saus van sjalot
Truffelravioli roomsaus, Parmezaan & paddenstoelen
Kaas plateau van de kaaskamer appelstroop en notenbrood
Kersentaartje amandel spijs, crème van cheesecake & vanille ijs
4-GANGEN KEUZEMENU:
Sashimi van MRIJ rund oosterse dressing & hazelnoot crunch
Gerookte forel salade van roodlof, granny Smith appel & sinaasappeldressing
Salade van geroosterde pompoen & geitenkaas spelt, spinazie, pompoenpitten & hazelnootdressing
Bospaddenstoelen soep
Gegrilde runder rib-eye aardappelmousseline, seizoensgroenten & rode wijn saus
Op de huid gebakken roodbaars Alkmaars gort, spitskool, pompoen & saus van sjalot
Truffelravioli roomsaus, Parmezaan & paddenstoelen
Kaas plateau van de kaaskamer appelstroop en notenbrood
Kersentaartje amandel spijs, crème van cheesecake & vanille ijs
SUPPLEMENT MENU INCLUSIEF DRANK
o.b.v. 1/2 fles huiswijn, mineraalwater en koffie of thee na

€ 15,00 P.P.
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CAPACITEIT
Herengracht Restaurant & Bar beschikt over diverse ruimtes verdeeld over het pand, waardoor er
voor elke gelegenheid een passende locatie te vinden is. Op verzoek kunnen meerdere ruimtes met
elkaar gecombineerd worden.

PRIVÉ (Minimum besteding)

Voor groepen groter dan 120 personen verzoeken we u contact met ons op te nemen zodat we in
overleg passende accommodatie kunnen bieden.

CONTACT

OPENINGSTIJDEN

Herengracht Restaurant & Bar
Herengracht 435
1017 BR Amsterdam
020-616 24 82
contact@deherengracht.nl
www.deherengracht.nl

Ma
Din
Woe
Don
Vri
Zat
Zon

11:00-01:00
11:00-01:00
11:00-01:00
11:00-01:00
11:00-03:00
11:00-03:00
11:00-01:00
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