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De Kanarie Club is een innovatief, uniek horecaconcept,
centraal gelegen in de hotspot de Hallen van Amsterdam.
De Kanarie Club is meer dan een restaurant. Het is een
plek waar men elkaar van ‘s ochtends vroeg tot ’s avonds
laat kan ontmoeten. Wij hebben een vernieuwende kijk op
de balans tussen werken, eten en drinken. In de Kanarie
Club kun je als zelfstandige, met je gezin of vrienden even
ontvluchten aan de drukte van het alledaagse. ’’Ons doel
is: to serve the best meals, drinks and bites all day, every
day.’’
De Kanarie Club biedt voor vele soorten groepen
mogelijkheden. Van complete afhuur voor een klantevent,
bedrijfsfeest, diner of zakelijke borrel,tot events voor
kleinere groepen zoals productlancering, diner,
vergadering en borrel. Wij helpen mee om een
betrouwbaar evenement neer te zetten, waarbij wij graag
zorgen wegnemen bij het organiseren van het evenement.
In dit evenementenboek staan alle mogelijkheden voor
groepen. Specifieke wensen of benieuwd naar een offerte
op maat? Dat kan! We nodigen je graag uit voor een
locatiebezoek om je mee te nemen door onze ruimtes.
Neem contact met ons op en we helpen je graag verder.
Openingstijden:

Kanarie Club
Bellamyplein 51
1053 AT Amsterdam
events@kanarieclub.nl
+31 (0)6 82313957

Di t/m do:
Vrij:
Za:
Zo:

08.30 - 23.00
08.30 – 01.00
09.30 – 01.00
09.30 – 23.00

Vraag naar de mogelijkheden buiten onze openingstijden.
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De Kanarie Club 750 m2
Ons restaurant biedt talloze mogelijkheden om een
event te hosten. We bieden de mogelijkheid om ons
restaurant inclusief terras en Poolbar compleet af
te huren. Ons meubilair is grotendeels
verplaatsbaar, waardoor we in de ruimte een
compleet andere setting kunnen creëren.
Capaciteit/ zaalopstelling
Receptie: 700pax
Walking dinner: 550pax
Sit down dinner: 130pax (in overleg uit te breiden)
Prijzen:
Vraag naar de mogelijkheden.

03

De Poolbar 120 m2
De excentrieke Poolbar is dé plek waar het weekend tot leven komt. De zeeblauwe zwembadconstructie op de vide kijkt uit over het restaurant
beneden. De Poolbar is een unieke locatie die te
gebruiken is voor veel verschillende doeleinden.
Het is de perfecte plek voor een borrel,
verjaardagsfeestje, product launchparty of
workshop.
Capaciteit/ zaalopstelling
Borrel: 120pax
Walking dinner: 100 pax
Sit down dinner: 30 pax
Mogelijkheden:
Het is mogelijk de Poolbar exclusief af te huren
vanaf een minimale besteding garantie:
Di t/m do: €750
Vr t/m za: €2500
Zo: €750
Let op: de ruimte is niet rolstoeltoegankelijk.

*Alle prijzen zijn exclusief BTW
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De Foodhallen Dug-out 150 m²
De Dug-out biedt uitzicht over de Foodhallen
beneden. De ruimte is te gebruiken voor zowel
zakelijke als particuliere aangelegenheden en
beschikt over een eigen bar, HD scherm en
geluidssysteem. Van meeting tot lunch of borrel,
het is allemaal mogelijk.
Capaciteit/ zaalopstelling
Receptie: 130pax
Zitplekken: 90pax
Theateropstelling: 60pax
Schoolopstelling: 40pax
Boardroom: 40pax
Mogelijkheden:
Één dagdeel
Twee dagdelen
Hele dag

€ 400
€ 600
€ 850

Beschikbaarheid zaal:
Ma t/m wo tussen 09.00 - 01.00
Do t/m vr tussen 09.00- 18.00

05

Arrangementen
kanarie
club

07

1. Lunch

2. Sitdown dinner

3. Walking dinner

4. Borrel

Mix van sandwiches:
€11,50 p.p.

Chefs menu:

Barbites menu
(finger food): €32 p.p.

Voor €7,50 p.p krijg je een
selectie van koude en
warme barbites

vanaf 15 personen

Mix van sandwiches met
salade: €15 p.p.
Mix van sandwiches met
salade en soep: €17,50 p.p.

vanaf 15 personen

vanaf 20 personen

3-gangen: €35 p.p.
4-gangen: €41 p.p.

Avond menu: €44 p.p.

Chefs keuze menu
(groepen tot 40 personen):

Avond menu i.c.m.
foodstations: €48 p.p.

vanaf 20 personen

3-gangen: €38 p.p.
4-gangen: €44 p.p.

*Bij ieder menu wordt er uiteraard rekening gehouden met allergieën en/of dieetwensen.

Drankenarrangementen
Unlimited basic:
Heineken bier,huiswijn & frisdranken €10 p.p.p.u.

Koffie en thee buffet (een dagdeel):
€5 p.p.

Unlimited specials:
Heineken bier,huiswijn & frisdranken €18,60 p.p.p.u.

Koffie en thee buffet (twee dagdelen):
€8,50 p.p.

Welkomst cocktail:
€6,20
Uiteraard is het mogelijk om dranken op basis van nacalculatie te berekenen

*Alle prijzen zijn exclusief BTW

