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Infosheet  
Uw safe dinner 
met 5-sterren 

beleving 
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Vraagt u zich af of het nog mogelijk is 
om samen met kennissen, collega’s 
of klanten te dineren? Of uw congres 
af te sluiten met een diner? Dankzij 
de jarenlange samenwerking tussen 
de Beurs van Berlage en Maison van 
den Boer, zijn wij volledig voorbereid 
om u en uw gasten op een veilige en 
verantwoorde manier bij ons aan tafel 

te kunnen ontvangen.

De Beurs van Berlage ademt historie en 

karakter. In 1903 was het al een bruisende 

handelsplaats en vandaag de dag is het een 

‘one in a million’ evenementenlocatie in het 

warme hart van Amsterdam. Hoge kwaliteit 

en service, een indrukwekkende sfeer en 

uitstekende faciliteiten staan centraal. Een 

bruisende locatie die men niet snel vergeet!

Gezondheidsadviezen
De Nederlandse corona-aanpak is erop gericht 

het virus maximaal te controleren, de zorg niet te 

overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving 

te beschermen. 

Voor al onze medewerkers gelden de volgende regels:

•  Thuisblijven bij ziekte of milde klachten is verplicht

•  Handen wassen en ontsmetten bij binnenkomst is 

verplicht en daarna elke 30 minuten

Dezelfde regels zijn ook van toepassing op gasten, met 

als aanvullende richtlijn voor zakelijke evenementen, 

dat alle gasten zich vooraf moeten hebben aangemeld.
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COVID-19-protocol
Volgens het Covid-19-protocol van de KHN kunnen 

culinaire producten binnen 1,5 meter worden geserveerd. 

Desalniettemin houden we waar mogelijk rekening met de 

afstand van 1,5 meter. Hieronder leest u hoe we dit doen.

Tafelwater wordt per persoon op tafel gedekt. Wijnen worden 

één keer per gang geserveerd door een medewerker. Onze 

medewerkers bezorgen de gerechten op sfeerkarren (of 

bijzettafels) waar de gasten zelf de borden nemen. Of we 

serveren de borden aan tafel met een kort contactmoment. 

Keukens op locatie zijn meestal kleiner dan onze eigen keuken. 

Daarom bereiden we zoveel mogelijk voor in onze centrale 

keuken. 

Werkruimten en keukens moeten voldoende groot zijn zodat 

medewerkers voldoende afstand kunnen houden. Het is erg 

belangrijk dat voorafgaand aan elk evenement de indeling 

van de Beurs van Berlage goed wordt besproken en wordt 

bepaald welke ruimte wordt gebruikt voor catering, zodat onze 

medewerkers veilig kunnen werken en uw gasten er veilig van 

kunnen genieten!

Keukens 
In onze centrale keuken en keukens ter 

plaatse wordt ons culinaire product bereid 

in een smetteloze omgeving en volgens 

strikte veiligheidsvoorschriften. Alle koks 

dragen gezichtsmaskers en beschermende 

handschoenen; servicemedewerkers waar nodig.
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Meubilair 
We plaatsen langwerpige tafels waar gasten 1,5 

meter uit elkaar kunnen zitten of ronde tafels van 

1,8 meter met 3 gasten per tafel. De stoelen zijn 

genummerd en gasten krijgen bij binnenkomst 

een stoelnummer toegewezen. Op deze manier 

kunnen gasten op de snelste en veiligste manier 

plaatsnemen.

Ook de bemanning en de werkruimte moeten 

voldoende groot zijn zodat ons team, net als de 

gasten, de afstand van 1,5 meter aankan en een 

veilige werkomgeving gegarandeerd is.

Garderobe 
Bij evenementen met 50 tot 100 gasten is het 

verstandig de looprichting van de gasten aan te 

geven door middel van koorden en / of bordjes op 

de vloer. Wanneer een bewaakte garderobe gewenst 

is, draagt   het personeel hier handschoenen en 

gezichtsmaskers. Voor kleinschalige evenementen 

geldt een selfservice garderobe - optioneel met een 

beschermende, transparante hoes voor de jassen. 

Uiteraard ook beschikbaar bij evenementen met meer 

gasten.

Er is een desinfectiezuil met desinfectiedoekjes, 

sprays en tissues per 30 gasten in elke ruimte. De 

richtlijnen worden ook vermeld op deze zuil.

Extra medewerker  
In ons team is een extra medewerker gepland voor evenementen van 30 tot 100 gasten. Deze medewerker 

is verantwoordelijk voor het inchecken van het team en neemt (op vrijwillige basis) de temperatuur van de 

gasten op. Bij aankomst van de gasten verwelkomt deze medewerker de gasten en is verantwoordelijk voor het 

“controlegesprek”. Uiteraard kan dit ‘inspectiegesprek’ ook door medewerkers van uw eigen organisatie worden 

gevoerd. Later desinfecteert deze medewerker regelmatig tafelbladen, deurklinken en andere contactvlakken en 

herinnert de gasten indien nodig aan de regels voor sociale afstand.
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Uw gasten worden verwelkomd met Cava Brut 

Reserva, Segura Viudas. Aansluitend is er een 

keuze uit rode en witte wijn, bier, mineraalwater, 

sinaasappelsap en frisdrank.

Op tafel staat zeewiercrackers met wasabicrème, 

wasabi-pinda’s, macadamia-noten, gerookte 

amandelen, pecannoten en cashewnoten

Amuses geserveerd (2 p.p.) - bijvoorbeeld:

Gerookte kalkoen, dragon mandarijngelei en 

zwarte crostini’s. 

Bitterballen van tartaar van runderworst met 

gedroogde uitjes. 

Zoetzure radijs met rettich en mosterdzaad (v). 

Erwtenbom met algenzout op zwarte brioche 

crouton en borage cress (v).

Voorbeeldmenu
Onze culinaire collectie wisselt elk seizoen. Met dit 

voorbeeldmenu willen wij u inspireren. De volgende 

menu’s zijn gemaakt met veel inspiratie uit de vegetarische 

keuken en met zorg voor het milieu. We gebruiken waar 

mogelijk duurzame lokale producten om onze ecologische 

voetafdruk te verkleinen.

Bij de eerste gang wordt vers gebakken brood met 

boerenboter geserveerd. Op de eettafels staan flessen 

mineraalwater.

Dinerarrangement 
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Menu - suggestie 1 
Rillette van bloemkool, mierikswortel met pittige wortel, 

savora, Jeruzalem artisjokcrème en flinterdunne crouton van 

donker brood (v)

*

Gestoofd rundvlees met gelakte rode wijn, spinazie, gebakken 

witlof, erwtenroom en crumble met algen

*

Ananas dessert met een mousse van passievrucht, compote 

van ananas, citroen cremeux en kokosmuis

Menu - suggestie 2 
Gerookte zalm met komkommer, mierikswortel, limoencrème 

met wodka, radijs en basilicumolie

*

Chuck tender met kersenbiersaus, wortel, gebakken spinazie 

en puree van gele wortel

*

Klassieke L’Opéra met koffie anglaise en ganache

Menu - suggestie 3 
Carpaccio van rode biet, boschampignons, Griekse yoghurt 

en truffelvinaigrette (v)

*

Tarte tatin van pastinaak met curry, geroosterde sjalot en 

lavasdressing (v)

*

Appeltaart “2.0” - alle smaken van de traditionele 

Nederlandse appeltaart gecombineerd in één smakelijk 

dessert: Chiboust, frangipane, kaneelijs, ganache en diverse 

appelbereidingen

Wijnen 
Bij het diner serveren wij de volgende wijnen:

Wit - Don David, Chardonnay Reserve, El Esteco, 

2018

Bodega El Esteco, Cafayate Valley

Rood - Ripanço Private Selection Tricadera 

2017/2018

José Maria de Fonseca, Alentejano
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Brood en boter
Tijdens het voorgerecht kunnen wij broden voorzien van 

bijvoorbeeld een typisch Amsterdams grachtenpand of boter 

in de vorm van een zeshoek of tulp. Brood en boter op maat is 

op verzoek ook mogelijk.

Eetbaar bedrijfslogo
Het is mogelijk om uw bedrijfsnaam en / of logo of een korte 

tekst als eetbaar logo te plaatsen tijdens voorgerecht of 

dessert.

Culitainment
Onze charmante dames kunnen uw gasten diverse smakelijke 

hapjes of desserts serveren. Bijvoorbeeld een krachtige shot 

Noordzee-bisque, Hollandse kaas of haring, crème brûléee of 

bitterkoekjes. Een persoonlijk en interactief tintje!

Lopend dessert
Interactief, leuk en lekker! Ons lopend dessert stimuleert 

netwerken en gesprekken, terwijl je geniet van verschillende 

kleine en heerlijke desserts met elkaar. Ons team kan 

rondlopen met de desserts, maar we kunnen ook (een deel 

van) de desserts uit onze verplaatsbare moodfood-auto’s 

presenteren!

Cocktail bar
Geen feest zoals een cocktailfeest, toch? Tijdens het aperitief, 

diner of afterparty kunnen we een cocktailbar plaatsen met 

heerlijke cocktails passend bij het thema van de avond. Onze 

professionele cocktailshakers serveren met flair, een grote 

glimlach en zorgen ervoor dat uw gasten een geweldige 

avond hebben!

Prijzen op aanvraag.

Nice-to-haves 
We willen van uw evenement een onvergetelijke avond maken! Het is mogelijk om de avond te personaliseren met 

smaakvolle leuke items, voor die extra touch. Laat u verrassen!
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Beurs van  
Berlage

 

Damrak 243

1012 ZJ Amsterdam

E events@beursvanberlage.com

T 020 531 33 55

www.beursvanberlage.com

Tot slot
Samen met u zullen wij er alles aan doen om de richtlijnen van de WHO en het RIVM te volgen en de hiervoor 

beschreven maatregelen in te stellen, om ervoor te zorgen dat uw diner in de Beurs van Berlage op een veilige en 

verantwoorde manier door kan gaan, voor u, voor uw gasten en voor onze medewerkers. Vanzelfsprekend zullen 

wij ervoor zorgen dat uw diner, door het bieden van persoonlijke aandacht en vijf-sterren kwaliteit, van het hoogst 

mogelijke niveau is dat u van ons gewend bent. Wij zijn uitsluitend gericht op het bereiken en overtreffen van al 

uw verwachtingen, ongeacht de grootte van uw diner. Samen met onze Event Managers zullen we er samen met u 

voor zorgen dat uw diner indrukwekkend en onvergetelijk zal zijn!


