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1. UW EVENEMENT STEUNT MEALFORMEAL

Vondelpark3 laat u graag kennismaken met MealforMeal, een duurzaam initiatief dat door onszelf 
in het leven is geroepen. MealforMeal werkt samen met u aan een betere toekomst voor uw 
naasten. 

Samenwerking met Voedselbanken Nederland

Samen met Voedselbanken Nederland zet MealforMeal zich in om mensen een dagelijkse zorg te ontnemen: de zorg om te kunnen 
eten en drinken. Door hen die het ’t hardst nodig hebben van voedselpakketten te voorzien bestrijden we niet alleen armoede, we 
beperken tevens voedseloverschotten en de belasting van het milieu.

Hoewel Voedselbanken Nederland nooit betaalt voor levensmiddelen, is financiële steun meer dan welkom. De opslag van 
levensmiddelen en de wekelijkse distributie naar 146 vestigingen is namelijk erg kostbaar. Met het geld dat MealforMeal ophaalt, 
wordt dit logistieke proces ondersteund en duurzaam verbeterd waar nodig. Simpel gezegd draagt u bij aan bezorging van 
levensmiddelen, terwijl u uw gasten een onvergetelijk evenement bezorgt!

Wat is uw bijdrage?

Bij alle dranken en gerechten in het banquetingbook van Vondelpark3 is een bijdrage in de prijs opgenomen. Hierdoor draagt iedere 
gast van uw evenement 1 euro bij aan MealforMeal, dat 1-op-1 wordt geïnvesteerd in de logistieke processen van Voedselbanken 
Nederland.

Namens MealforMeal danken wij u hartelijk voor deze bijdrage!
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2. LOCATIEHUUR

ZALEN & TERRASSEN

Nr. Naam zaal Etage Opp. Prijs per dagdeel

1 Studio B Beletage 114m2 €780,-

2 Studio A Beletage 112,5m2 €780,-

3 Mediabar Beletage 86m2 Wordt niet individueel verhuurd

4 Franse Kamer Beletage 61m2 €530,-

5 Mediacafé Beletage 61m2 €280,-

6 Media Atelier Bovenste verdieping 50m2 €280,-

7 Terras A Beletage 100m2 €700,-

8 Terras B Beletage 100m2 €700,-

Prijzen van locatiehuur gelden per dagdeel. Bij afname van een tweede dagdeel wordt 40% van de huurprijs in rekening 
gebracht. Voor een aansluitend derde dagdeel geldt 10% van de huurprijs. Opbouw is maximaal drie uur voor afname 
eerste dagdeel.

•	 Dagdeel 1 08:00 uur - 13:00 uur
•	 Dagdeel 2 13:00 uur - 18:00 uur
•	 Dagdeel 3  18:00 uur - 0:30 uur (op vrijdag en zaterdag geldt 02:30 uur als eindtijd)

Huur terras is enkel mogelijk in combinatie met bijbehorende zaal. Zalen en terrassen gecombineerd huren is in overleg 
mogelijk. Bij evenementen vanaf 75 personen, is Vondelpark3 genoodzaakt security in rekening te brengen. Gedurende 
de winter is het ook mogelijk uw evenement exclusief in het restaurant van Vondelpark3 te organiseren. Vraag uw 
contactpersoon naar de mogelijkheden.
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3. DRANKEN 

Welkomstdrankjes

Prosecco & Champagne  
Prosecco per fles     € 30,00
Prosecco per glas     € 5,90
Champagne per fles    € 62,50
Champagne per glas    € 10,50

Cocktails
Martini Royale     € 7,00
Martini Royale Rosato     € 7,00
Caipirinha limoen     € 7,50
Caipirinha strawberry    € 7,50

Drankarrangement Binnenland (onbeperkt)
Assortiment: Heineken tapbier, frisdranken, witte wijn, rode wijn en rosé wijn, jenever, vieux en Martini.

2 uur   € 22,00
3 uur   € 26,00
4 uur   € 30,00
5 uur   € 33,50
6 uur   € 37,00

Drankarrangement Buitenland (onbeperkt)
Assortiment: Heineken tapbier, frisdranken, witte wijn, rode wijn en rosé wijn, jenever, vieux, Martini, rum, 
vodka, gin en whisky.

2 uur    € 25,00
3 uur    € 30,00
4 uur    € 35,00
5 uur    € 39,50
6 uur    € 44,00

Koffie- en Thee Buffet (per persoon)   € 4,75
Koffie, thee en een breed koekjesassortiment

Indien u kiest voor de afname van dranken op nacalculatie, is Vondelpark3 genoodzaakt personeelskosten in
rekening te brengen. Neem voor meer informatie contact op het uw contactpersoon.
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4. ONTBIJTBUFFET

Een ontbijtbuffet is mogelijk vanaf 25 personen.

Ontbijtbuffet    € 19,00

Croissants, chocoladebroodjes, koffiebroodjes
Landbrood, desembrood, speltbrood

Roerei met zalm, bieslook en truffeltapenade
Kalfsfricandeau
Beenham
Rosbief
Jong belegen kaas
Old Amsterdam
Geitenkaas
Diverse zoetwaren

Verse fruitsalade
Biologische yoghurt

Melk, karnemelk
Sinaasappelsap
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5. LUNCHBUFFET 

Een lunchbuffet is mogelijk vanaf 50 personen.

Lunchbuffet    € 24,00

Sandwich boerenwit of boerenbruin (3 sandwiches per persoon): 
Old Amsterdam, komkommer, veldsla en zongedroogde tomatencrème 
Rundercarpaccio, rucola en peterselieboter 
Gerookte zalm, zuurkool en mosterdcrème 
Brie de Meaux, spinazie en abrikozenboter 
Gerookte kipfilet, komkommeratjar en kerrie mayonaise

Caesar salade, little gems, croutons, ansjovis en Parmezaanse kaas 
Feta salade, olijven, gegrilde paprika en rode ui

Hollandse garnalenkroketten 
Vegetarische soep van de dag

Melk, karnemelk en jus d’orange
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6. HIGH TEA

De high tea bestaat uit drie gangen die van hartig naar zoet gaan en wordt geserveerd met verschillende biologische 
soorten thee met als toevoeging verse muntthee met gember en sinaasappel. Vanaf 20 personen.

High Tea Vondelpark3    € 30,00

Sandwiches
Pastrami met ui, veldsla, balsamico en mosterd
Gerookte zalm met komkommer en dille creme
Old Amsterdam met alfalfa en tomaat

Hartig
Filodeeg gevuld met spinazie en gorgonzola
Mini toast met mozzarella, tomaat en basilicum
Quiches van prei en zalm
Cappuccino van schaaldieren

Zoet
Eclairs
Chocoladetaartje
Scones, cottled cream en marmelade
Mini creme brulee

Optioneel
Pot Blooming Tea      € 4,50

Blooming tea is thee op basis van gedroogde theebladeren in combinatie met gedroogde bloemen, wat 
zorgt voor een erg feestelijk effect en een smaakvolle sensatie.
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7. FINGERFOOD

Tafelgarnituur    € 3,25

Gemarineerde olijven 
Crudités met yoghurt dip 
Groentechips 
Portlebay Popcorn (in smaken Kracklecorn, Cheddar en Berry)

Fingerfood Dutch (8 items per persoon)    € 10,50

Koud 
Old Amsterdam
Leidsche kaas met Zaanse mosterd
Leverworst
Ossenworst
Kesbeke zuur
Zaanse mosterd

Warm
Bitterbal
Garnalenkroket
Mini frikandel
Kaasstengel

Fingerfood Oriental (7 items per persoon)    € 9,50

Geserveerd met hoisinsaus thai chili koriander.

Mini loempia’s van eend 
Butterfly scampi 
Samosa’s 
Yakitori
Japanse kip

Glaasjes (3 items per persoon in de mix)    € 12,50

Zalm met zuurkool, aardappel en mosterdhangop
Weiderund met Old Amsterdam, hazelnoot en veldsla
Couscous van bloemkool met Hollandse garnalen
Haring met bietjes en dragon
Salade met beenham en appel
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Small bites (5 items per persoon)    € 9,50

Heerlijke hapjes per persoon, te bestellen vanaf 50 personen.

Tonijn in sesam met wasabi
Geitenkaas met rode biet en truffel
Gerookt rundvlees met eendenlever en sinaasappel
Gerookte zalm met Avruga kaviaar
Parelhoen met pistache en dadels

Moodfood    € 11,00

Heerlijke tafelgarnituren, geserveerd op een grote ronde schaal.
Prijs per persoon, te bestellen per 10 personen (met een minimum van 30 personen).
 
Bruschetta’s
Pasta van kikkererwten
Olijventapenade
Parmaham
Venkelsalami
Ansjovis
Gemarineerde olijven
Manchego
Lamsgehaktballetjes
Dadels
Gamba’s
Radijs
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8. WALKING DINNER

Een walking dinner is mogelijk vanaf 50 personen. Houdt u hierbij rekening met bijkomende kosten voor de inhuur van mastiek.

Vijf gangen    € 39,00
Zes gangen    € 43,50
Zeven gangen    € 47,00

Global Streetfood

Caesar salade shaker met gegrilde kip (Amerika) 
Lamsballetjes met harissa en koriander (Marokko) 
Kibbeling met Zaanse mosterdmayonaise (Nederland) 
Springrolls van eend met hoisinsaus (China)
Mini Mac (100% beef) met garnituur (Amerika) 
Turkse pizza met krokante salade (Turkije) 
Roomijs uit een hoorntje (Italië)

Europees

Gemarineerde zalm met mosterddressing en een toast van zuurdesem (Denemarken) 
Amandelsoepje met waterkers (Ierland) 
Kroket van aubergine met tomatenragout (Griekenland) 
Gebakken zeebaars met dille en citroendressing op zwarte lintpasta (Italië)
Klassieke Gentse waterzooi met piepkuiken in een weckpotje (België) 
Hangop van Stilton (Engeland) 
Haagse bluf met frambozenijs (Nederland)

Aziatisch

In twee kleuren sesam gebakken zalm, wakame en wasabicrème (Japan)
In limoen en vissaus gemarineerd rundvlees met koriander (Laos)
Tom Ka Kai met kokosmelk (Thailand) 
Zeebaars met boekweit noodles en een dressing van olijfolie en yuzu (Japan) 
Eend onder een crispy dakje van wonton met hoisinsaus (China)
Roedjak (pittige vruchtensalade) (Indonesië) 
Kulfi met kardamon (India)

Italiaans

Antipasti (crostini tapenade, groene asperges met Parmaham, garnalen, mozzarella, pomodori) 
Klassieke carpaccio met rucola, pesto en Parmezaanse kaas 
Linguini met pancetta, knoflook en peterselie
Soepje van pomodori, sinaasappel en basilicum
Spies van gamba’s met gremoulata 
Parelhoen, gnocchi, wilde spinazie en gorgonzola 
Zuppa inglese
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9. SIT DOWN DINNER

Drie gangen    € 33,00

Voorgerecht
Proeverij van #Nieuwhollandse gerechten

Hoofdgerechten
Kabeljauw (op de huid gebakken, met rode quinoa, zoete aardappel, doperwtencrème, scheermessen en citroenbotersaus)
Lam (gebakken lamsfilet en lamszwezerik met luchtige aardappel, geglaceerde wortel, oesterzwammen en lamsjus)

Nagerecht
Chef’s dessert van #Nieuwhollandse gerechten

Brood, boter en olijfolie op tafel     € 2,75 p.p.

10. SHARED DINNER

Een Shared Dinner is mogelijk vanaf 25 personen en kan eventueel ook in buffetvorm worden geserveerd.

Italiaans    € 37,00

Op tafel
Olijfolie, olijventapenade en zeezout
Bruscetta’s  
Ciabatta

Voorgerechten
Carpaccio, rucola, Pecorino
Parmaham 
Vitello tonnato 
Linguini salade met citroenpeper 
Tomaat, mozzarella en basilicum 
Groene asperges met balsamico

Hoofdgerechten
Parelhoen met fruitmosterd
Zeebaars met antiboisse en sepia
Saltimbocca 
Roseval aardappels 
Gnocchi met spinazie en Parmezaanse kaas 
Gegrilde groenten
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Spaans    € 35,00

Op tafel
Olijfolie 
Zeezout 
Ailoi 
Landbrood

Voorgerechten
Tortilla de patatats
Manchego
Groene asperges
Huevos bellenos
Ansjovis
Serranoham Gran Reserva
Tonijnsalade

Hoofdgerechten
Paella
Gamba’s
Albondigas
Patatas bravas
Pollo al ajillo
Gegrilde groenten

Nederlands    € 33,00

Op tafel
Boter
Zeezout
Molenaarsbrood
Kesbeke zuur

Voorgerechten
Couscous van bloemkool en Hollandse garnalen
Kalfsvlees met kruidenmayonaise
Nagelhout met beenham
Salade van aardappelen
Bladspinazie, kropsla, radijs
Haring met bietensalade

Hoofdgerechten
Kalfssukade in bruin bier gestoofd
Kabeljauw met venkel en citroenjenever
Krieltjes in de schil
Captain’s dinner (variant op de Indische rijsttafel)
Parelgort
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11. DESSERTBUFFET 

Dessertbuffet Vondelpark3    € 12,50

Het dessertbuffet wordt gebaseerd op de nagerechten en de patisserie van de menukaart van Vondelpark3.

12. SPECIAL FOOD & SERVICES

Maak uw evenement compleet met culinair entertainment van Oestermeisje® Amsterdam.  Prijsindicatie op basis van 1 meisje 
gedurende 2 uur. 

Oestermeisje     vanaf € 485,- (150 oesters)
Vanuit de speciaal voor haar ontworpen roestvrij stalen riem opent het Oestermeisje 
live verse oesters voor uw gasten.

Patameisje     vanaf € 630,- (150 porties)
Als een ervaren cortadero voorziet het Patameisje uw gasten van heerlijke 
flinterdunne plakjes Pata Negra.

Sushimeisje     vanaf € 850,- (200 sushi)
Vanuit de handige riem om haar heupen kan het Sushimeisje haar mix van verschillende 
soorten sushi op simpele wijze voor uw gasten bereiden.

De meisjes zijn speciaal geselecteerd op uitstraling, houding en gastvrijheid. Naast de juiste ‘looks’ beschikken de meisjes altijd
over een ruime productkennis en vertellen uw gasten graag alle ins en outs van de producten die zij serveren. Met authentiek 
gereedschap zullen zij de producten voor de gast bewerken, zodat de gast de vingers niet vies hoeft te maken.

De meisjes dragen een elegante en stijlvolle zwarte outfit of een stoere en frisse witte outfit, beide met de accessoires van Mippies. 
Om de uitstraling van uw partij te versterken kunnen zij indien gewenst werken met kleding die speciaal is afgestemd op uw partij. 
Hetzelfde geldt voor visagie.
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Voor hospitality en food entertainment werkt Vondelpark3 samen met Buck Models, een full service hostess- en modellenbureau 
dat staat voor de hoogst denkbare kwaliteit. Buck Models bedenkt en ontwikkelt creatieve en culinaire concepten voor de 
evenementenbranche en werkt met zeer representatieve en hoogopgeleide modellen.

Prijsindicatie op basis van 1 meisje gedurende 2 uur.

Tafeldame   € 599,- 
De tafeldame serveert uw gasten hapjes, drankjes en/of goodiebags via de tafel die zij om zich heen draagt. 
De tafeldame is tevens zeer geschikt om uw gasten bij binnenkomst welkom te heten en te registreren. 
Dit concept is in elk gewenst thema uitvoerbaar en op maat te maken. 

Amusemeisje     € 479,-
Een hostess serveert vanuit de Amuse Ring heerlijke amuses. Dit concept is een lust voor het oog. Uw gasten 
zullen versteld staan van de creatieve manier waarop de amuses worden gepresenteerd. De kleding kan volledig 
aangepast worden op de wensen van de opdrachtgever.

Biologisch Boerinnetje    € 359,-
Het Biologisch Boerinnetje loopt rond en verzorgt uw gasten met verantwoorde hapjes of drankjes vanuit
een met gras beklede kruiwagen.
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13. CREW

Diensten   

Manager € 47,50
Medewerker bediening € 27,50
Medewerker keuken € 27,50

Bovenstaande tarieven voor medewerkers zijn enkel van toepassing indien men kiest meer medewerkers 
in te zetten bovenop de standaard die Vondelpark3 hanteert.

Hostess    € 37,50
Medewerker security   € 40,00
Toiletdame    € 25,00
Garderobe dame  € 25,00

Bovenstaande prijzen zijn op basis van uurtarief. Overige diensten op aanvraag.

Door jarenlange ervaring op het gebied van evenementen, heeft het team van Vondelpark3 een brede portfolio aan muzikaal 
entertainment opgebouwd. Van netwerkborrels tot verjaardagen tot achtergrondmuziek, voor elk type evenement heeft Vondelpark3 
passend entertainment. Neem voor meer informatie contact met ons op.

DJ    (per uur) € 125,00
Uurtarief crew licht & geluid (per uur)  € 39,50

WIRELESS SPEAKER SYSTEM

Speciaal voor kleine evenementen bieden Strandzuid en Pioneer u een draadloos speaker systeem aan. Sluit uw telefoon heel 
eenvoudig aan de mobiele speaker (via Bluetooth) en u en uw gasten kunnen tijdens het evenement genieten van uw eigen muziek 
op de achtergrond. 

Het is een zeer gebruiksvriendelijk apparaat dat u kosteloos kunt gebruiken. Bij het boeken van uw evenement dient u onze Sales 
Manager op de hoogte te stellen dat u gebruik wilt maken van dit aanbod. Na afloop van uw evenement levert u het systeem weer 
in bij de manager. 
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14. PARKING & PENDELSERVICE

Indien een groot deel van uw gasten met de auto komt en u ze de eventuele zorg voor het vinden van een parkeerplaats uit handen 
wilt nemen, biedt Vondelpark3 u de Parking & Transport Service. U geeft uw gasten de mogelijkheid gezamenlijk te parkeren in 
de garage van de Amsterdam RAI, dichtbij de snelweg. Vervolgens worden uw gasten met één of meerdere pendelbussen naar 
Vondelpark3 gebracht. Het is mogelijk om een logo of groepsnaam op deze bus te communiceren.

OVERDAG TOT 22:00 UUR

Capaciteit bus 1,5 uur 3 uur 5 uur

8 personen € 160 € 200 € 275

19 personen € 220 € 270 € 390

49 personen € 230 € 300 € 420

VANAF 22:00 UUR

Capaciteit bus 1,5 uur 3 uur 5 uur

8 personen € 180 € 235 € 330

19 personen € 240 € 300 € 420

49 personen € 270 € 340 € 475

Afhankelijk van het verloop van uw evenement kan er tijdens en/of aan het einde een pendelservice terug naar de Amsterdam RAI 
worden georganiseerd. Indien u de parkeerkosten voor uw rekening wilt nemen, zal Vondelpark3 de bestuurders van de auto’s bij 
vertrek een uitrijkaart voor de parkeergarage van de RAI geven. Het is uiteraard ook mogelijk de gasten tegen het normale tarief hun 
eigen uitrijkaart te laten betalen in de parkeergarage.

Uitrijkaart parkeergarage Amsterdam RAI € 9,90


