
ENTERTAINMENT

KARAOKE BINGO VANAF 25 PERSONNEN

Karoke bingo is: goed opletten, luisteren, zingen en vooral heel veel lol.

De dj draait een lijst met met de meest uiteenlopende genres. Herken jij 
de artiest en/of het nummer, en staan deze op je kaart? Streep dan snel 
door, want het volgende nummer is al bezig.

Bingo? Je wint een leuke prijs. Foute bingo? Je collega’s of vrienden 
winnen een leuke prijs. Je moet namelijk een liedje (karaoke) zingen.
 
Tarieven: op aanvraag.

TECNHIEK

HOUT FAQ
HOE IS HOUT BEREIKBAAR?

OV: Vanaf Centraal Station

Bus 22 richting Sloterdijk, uitstappen bij halte Spaarndammerstraat
Bus 48 richting Houthavens, uitstappen bij halte Spaarndammerstraat

OV: Vanaf Sloterdijk

Bus 22 richtingi Muiderpoort, uitstappen Spaarndammerstraat

PARKEREN IN DE BUURT VAN HOUT

In de buurt is het behalve op Zondag
betaald parkeren van 9.00 tot 0.00

Parkeren in Amsterdam noord - pont vanaf NDSM
naar Pontsteiger en 5 minuten lopen.

WAT IS BARGARANTIE EN WAT IS DE PRIJS VOOR DE BARGARANTIE?

Wij hanteren een bargarantie van €1250 op vrijdag en Zaterdag, en €500 
voor de overige dagen. Wordt dit niet behaald dan wordt het resterende 
bedrag in rekening gebracht.

MAG JE HOUT VERSIEREN ALS JE EEN FEEST GEEFT?

Natuurlijk mag je de locatie versieren! Slingers, ballonnen, foto’s etc. zijn 
allemaal toegestaan, mits de versiering zelf opgeruimd wordt. 

CONFETTIE & GLITTERS niet toegestaan.

DJ 
Wil jij je feestje of private dinner net wat extra’s geven? Boek 
dan een dj. Hout heeft diverse samenwerkingen en weet voor 
elk genre een dj te vinden.
Te boeken vanaf €100 per uur.

PUBQUIZ VANAF 25 PERSONNEN 
Wil jij een op maat gemaakte pubquiz inclusief presentatie?
We overleggen graag over de mogelijkheden.

Tarieven: op aanvraag.

Standaard geluidsset 4 x 100 watt speakers
Pioneer xdj-rx3 
2 PA speakers + subwoofer 
Basis disco verlichting
Beamer & scherm
Technische ondersteuning
Flipover inclusief papier
Draadloze microfoon

CONTACT
HOUT 
REVALEILAND 1
1014 ZG Amsterdam

ITEM PRIJS

Inclusief
€125
€125

Inclusief
€40

€40 p/u (minimale afname 1 uur)
€25
€15

EIGEN EVENT
Uiteraard kan je een EVENT bij HOUT geheel naar eigen inzicht 
vormgeven.

De kosten bedragen dan de zaalhuur en de afname van dranken & eten.
We kunnen vanuit HOUT helpen met de invulling.

Ons ervaren team staat bol van de ideeën.

reserveringen@barhout.nl
www.barhout.nl

0642189313 reserveringen@barhout.nl
www.barhout.nl

0642189313

HOUT 
REVALEILAND 1
1014 ZG Amsterdam

EVENEMENTEN & GROEPEN

AMSTERDAM



DRINKEN & ETEN

DRINKEN 

WELKOMSTDRANKJES

ETEN
Onderstaande arrangementen worden alleen aangeboden in combinatie met huur van de privé ruimte.

LUNCH

UREN

WIJN

PRIJS + BOLS VODKA, HAVANA RUM, DAMRAK GIN + COCKTAILS**

Arrangement: bier, fris, wijn, ko�e & thee inclusief rosé & alcoholvrij bier, per persoon.

Voor studenten/ studentenverenigingen gelden andere tarieven
**Keuze uit 3 cocktails en in overleg

2
3
4
5
6

€25 
€32
€38
€42
€46

€30
€38
€42
€47
€51

€32
€40
€44
€49
€53

PRIJS KOFFIE & THEE PRIJS

Cava
Champagne

7 € per glas*
10,50 € per glas*

Ko�e, thee, water & koekjies €7,50 p.p.
per dagdeel*

*Indien u ervoor kiest om drinken te bestellen op basis van 
nacalculatie brengen wij extra personeelskosten in rekening

2-GANGEN LUNCH BASIC PRIJS

Vegetarische dagsoep
Sandwich kip of sandwich vege geserveerd met kleine salade

19,50 €

2-GANGEN SEIZOENS LUNCH PRIJS

Invulling a�ankelijk v/h seizien

27,50 €

(WINTER) BBQ OP (VERWARMD) DAKTERRAS (WINTER) (VERWARMD)
VANAF
25
PERSONNEN

PRIVATE DINING VANAF 35 PERSONNEN

FINGERFOOD & SNACKS

WALKING DINNER VANAF 35 PERSONNEN

SHARED DINING

Vers brood met o.a. aioli, knoflookboter, humus & bietenhumus
Salade
Iberico Ribs
Pork Belly
Flat iron steak
Geroosterde bloemkool
Gemarineerde kip
Roseval Aardappelen uit de oven
Vis van het seizoen

Een walking dinner bestaat uit 5 gangen. De invulling is a�ankelijk van 
het seizoen.

De invulling is a�ankelijk van het seizoen. Ons huidige menu vind je via: 
www.barhout.nl/menu

De invulling is a�ankelijk van het seizoen.

Geroosterde tonijn met limoen yoghurtdressing, gefrituurde kappertjes, zoet zure sjalot en mosterd sla.
of  Rosé gebraden kalfsrosbief, gemarineerde paddestoelen, balsamico mayonaise en pecan crumble
of vega Tartaar van rode biet met piccalilly mayonaise, brood crouton en geraspte radijs

Krokante eendenborst, citroen honing lak, geroosterde witlof en citroentijm jus
of Gebakken kabeljauw, gestoofde wintergroenten, saus van vadouvan kruiden en hollandse garnaal
of vega Geroosterde koningsboleet,witlof met een saus van parmezaan, basilicum gedroogde tomaat krokante ui

Gekarameliseerde ananas, crème van pure chocolade en vanille-ijs

*De samenstelling varieert

FINGERFOOD*

€27,50 / + dessert €34,50

€47,50

MENU

Ceviche van zeebaars, limoenblad vinaigrette, geroosterde venkel, zoete aardappel crème en dille olie
vegetarische optie: ceviche van koolrabi

Varkens Pastrami, zeewier mayonaise, waterkers en aardappelcroutons
vegetarische optie: knolselderij pastrami

Soep van geroosterde prei en paddenstoelen, pancetta kruim en bbq bosui olie
vegetarische optie: uien crumble

Runderribeye, miso jus, pikante groene kool, gember/sesam vinaigrette, pastinaakcrème met 7 spice 
vegetarische optie: Geroosterde aubergine

Cremeux van chocolade en mandarijn, ananas compote, passievrucht dressing, witte chocolade crumble en yoghurt sorbet

VOORBEELD MENU

VOORBEELD 3-GANGEN MENU

GANGEN

PRIJS

PRIJS

PRIJS
3-gangen
5-gangen

€35,50
€41,50

3-gangen
5-gangen

Vers ovenbrood met humus & bietenhumus
Krokante kip in pittige chilijam
Gyoza Vega of Kip
Thai Fish Cakes met chilisaus
Bloemkoolnuggets met sriracha mayonaise

Puntzak huisgemaakte friet
Frietje rendang met picalilly mayonaise & atjar

€2,95  p.p. per ronde

PRIJS

PRIJS

FRIET PRIJS

BITTERGARNITUUR*

Mix van: 
Holtkamp draadjes bitterballen
Kaastengels
Kipnuggets 
Vlammetjes

€1,25  p.p. per ronde

PRIJS

TAFELBEDEKKING

Tafel bekleed met o.a. tafellakens & bloemen

PRIJS

Voor

Hoofd

Na

€5,95 p.p.
€12,95 p.p.

€5 p.p.

€39,50  
€47,50  

INHOUDSOPGAVE

CAPACITEIT, DAGDELEN & KOSTEN

LOCATIEHUUR DRINKEN & ETEN
HOUT private room, bar & dakterras
Capaciteit, dagdelen en kosten

Drankarrangementen
Welkomstdrankjes
Ko�e & thee

Lunch
Walking Dinner
Shared Dining
Private dining/ Sit down dinner
Fingerfood & Snacks
Tafelbekleding

ENTERTAINMENT TECHNIEK
DJ
Karaoke Bingo
Pubquiz
BBQ

Licht
Geluid
Beamer

LOCATIEHUUR

BARGARANTIE

DAGDEEL

Tarieven exclusief BTW
Huur per dagdeel

09.00 — 17.00
18.00 — 01.00
niet mogelijk

09.00 — 17.00
18.00 — 01.00
01.00 — 3.00

350
350
125

DAGDEEL

HOUT PRIVATE ROOM

ZONDAG—DONDERDAG VRIJDAG-ZATERDAG

Vrijdag — Zaterdag
Vrijdag — Zaterdag
Zondag — Donderdag

€500 (dagdeel 1)
€1250 (dagdeel 2,3)

€500 (dagdeel 1 en/of 2,3)

DAG PRIJS

1
2
3

Op de eerste etage, boven het restaurantgedeelte van HOUT, bevindt zich 
een privë ruimte met bar.
 
De HOUT Private Room leent zich uitstekend voor evenementen als; 
vergaderingen, private dinners,  workshops en feestjes.

Eigenlijk is alles mogelijk.

De bargarantie is minimale baromzet voor drank & snacks.

De Hout Private Room is informeel, heeft een eigen bar en beschikt over 
een aansluitend semi-overdekt dakterras.

CAPACITEIT PER OPSTELLING
OPSTELLING                           AANTAL PERSONEN

Borrel 
Sit-down diner
Feest
Theater
Walking dinner  
Vergader 

125
150
50
55
75

30+ ( a�ankelijk van benodigdheden)

JAN

300
350
125

FEB

300
350
125

MRT

350
350
125

APR

350
350
125

MEI

350
350
125

JUNI

350
300
125

JUL

350
300
125

AUG

350
350
125

SEPT

350
350
125

OKT

350
350
125

NOV

350
500
125

DEC


