
 

Winterse sferen

Vier de winter bij Planetarium 



Introductie

Wilt u 2022 feestelijk afsluiten met uw medewerkers?
 Kom bij Planetarium Amsterdam helemaal in feestelijke sferen met 

 onze Winter arrangementen.
 

Een sfeervol en gezellig winter concept als invulling voor uw borrel,
feest of bijeenkomst. In de maand december en januari is Planetarium
omgetoverd in winterse sferen. We verwelkomen u met glühwein, een

winterse barbecue, vuurkorven, feestelijke diners en heel veel
wintergezelligheid.



BORREL & BITES

Winter arrangement

-1 uur onbeperkt Hollands assortiment; tapbier, huiswijn en

frisdranken

-Winters bittergarnituur

-Op tafelgarnituur; nootjes, zoutjes en olijven

€ 19,95 per persoon

Winterse borrel

-Een assortiment aan winterse hapjes die uitgeserveerd

worden

-Tijdens de borrel serveren wij het Hollands assortiment

(tapbier, huiswijn en frisdranken) op basis van nacalculatie

€ 8,50 per persoon



Maak uw borrel
helemaal winters

Glühwein

Erwtenshot

Winterse cocktailbar

Amuse van stamppot

Prosecco arrangement

Wijn arrangement

Special Coffee arrangement

Prijzen op aanvraag



"Dinner is better when we eat together"

Feestelijk diner

Geniet van een feestelijk diner bij Planetarium. Een compleet

verzorgde avond met winterse gerechten. Lekker lang tafelen

met uw collega's en een bijpassend wijnarrangement. 
 

2-gangen diner: € 31,50 per persoon

3-gangen diner: € 39,50 per persoon

4-gangen diner: € 44,50 per persoon

 

Vraag naar onze menu's.



WINTER BUFFET

WINTER BBQ

Hasselbackaardappelen

Kerstgroente schotel 

Stoofpeertjes

Boeuf bourgoine

Rollade met cranberrycompote

Zalm in bladerdeeg

Mangochutney met kerstomaatjes

Spies van Hertebiefstuk

Parelhoen filet

Wild zwijn bout

Zalm in bladerdeeg

Gegrilde maiskolf en gepofte aardappel

Diverse ambachtelijke broden met tapenades, kruidenboter en aioli

Diverse salades

€ 32,50 per persoon

€ 39,50 per persoon
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Voor de
kaasliefhebbers een

uitgebreide keuze aan
diverse kazen uit

verschillende landen.

Kaas tafel

Chocolade fontijn,
verschillende soorten
chocolade, een buffet

vol heerlijkheden.

Chocolade buffet

Een buffet met heel
veel zoete lekkernijen,

voor iedereen iets
lekkers.

Candy table

Hollandse
stamppotten buffet

met ruime keuze aan
diverse stamppotten

met garnituren.

Stamppot buffet

Een buffet met
winterse wilde

gerechten, waar
gasten een ruime

keuze hebben.

Wild buffet

Prijzen op aanvraag



Workshop
kerststukjes maken

Wilt u samen met uw
collega's nog een leuke

activiteit doen? Wij
verzorgen een workshop

kerststukjes maken. 
Een leuke en ontspannende
team activiteit om het jaar

goed af te sluiten. 
 

De prijs voor een workshop
is vanaf € 15,- per persoon. 
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Verras uw collega's met onze
kerst borrelboxen. Een

heerlijke box vol lekkers zoals
een speciaal biertje, flesje

bubbels, nootjes en
kaasstengels. Wij hebben
verschillende boxen met

verschillende prijzen. 
De boxen worden bezorgd bij

uw collega's thuis. 
 

Vraag naar de mogelijkheden!



Offerte aanvragen via welkom@planetariumamsterdam.nl

Winter event op
maat

Met veel plezier helpen wij u graag om een
winter event te organiseren. Wat dacht u

van een kerstmarkt op ons grote
parkeerterrein? Of een groot feest in één

van onze ruimtes? 
Geef uw wensen door, en wij maken graag

een persoonlijke offerte op maat.


