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Centraal gelegen in de randstad is Hotel Oostzaan-Amsterdam de perfecte uitvalsbasis voor het 
houden van een vergadering, training, cursus, beurs of congres.

Hotel Oostzaan-Amsterdam beschikt over 13 multifunctionele vergaderzalen welke voorzien zijn  
van de modernste vergader- en congresfaciliteiten. De modern ingerichte zalen beschikken allen  
over voldoende daglicht, airconditioning en zijn flexibel in te delen.

Het hotel beschikt verder over 145 luxueuze hotelkamers, een buffetrestaurant, een á-la-carte 
restaurant, een gezellige hotelbar, een binnenzwembad met sauna en stoomdouche, een fitnessruimte, 
voldoende gratis parkeergelegenheid en gratis draadloos internet voor al onze gasten.

Wij denken graag met u mee over de voorbereiding, de invulling en de uitvoering van uw evenement 
zodat u zich onbezorgd met uw evenement kunt bezighouden.

Onze Sales & Banqueting afdeling bevindt zich naast de vergaderzalen, waar onze medewerkers u 
graag te woord staan en ervoor zullen zorgen dat uw evenement geheel naar uw wensen verloopt.

Door middel van deze informatiebrochure willen wij u een indruk geven van de vele mogelijkheden 
die Hotel Oostzaan-Amsterdam te bieden heeft. Wanneer u specifieke wensen heeft, adviseert ons 
team ons graag.

Voor een persoonlijke toelichting en/of rondleiding vragen wij u vooraf een afspraak te maken.  
U kunt ons bereiken op telefoonnummer 020-8207600 of per e-mail via sales@oostzaan.valk.nl. 
Wij hopen u binnenkort te mogen verwelkomen in Hotel Oostzaan-Amsterdam!

Directie & medewerkers Van der Valk Hotel Oostzaan-Amsterdam

HOTEL OOSTZAAN-AMSTERDAM



VERGADERARRANGEMENTEN
1/3 dagdeel Comfort arrangement € 19,50 p.p.
•  Onbeperkt koffie, thee, mineraalwater en frisdranken
• Sweets en mints
• Royaal gevulde fruitmand
• Flip-over met schrijfgerei
•  Beamer met projectiescherm, 
• Notitieboekje met schrijfmateriaal 

2/3 dagdeel Comfort arrangement met lunch € 39,50 p.p.
• Onbeperkt koffie, thee, mineraalwater en frisdranken
• Sweets en mints
• Royaal gevulde fruitmand
•  Uitgebreid live cooking lunchbuffet  

tussen 12:00 en 14:00 in het restaurant
• Flip-over met schrijfgerei
• Beamer met projectiescherm
• Notitieboekje met schrijfmateriaal

2/3 dagdeel Comfort arrangement met diner € 52,50 p.p.
•  Onbeperkt koffie, thee, mineraalwater en frisdranken
• Sweets en mints
• Royaal gevulde fruitmand
• Flip-over met schrijfgerei
• Beamer met projectiescherm
• Notitieboekje met schrijfmateriaal
•  Luxe 3 gangen vergadermenu of dinerbuffet in het restaurant 

inclusief 2 consumpties uit het binnenlands gedistilleerde 
assortiment */**

3/3 dagdeel Comfort arrangement  
met lunch en diner € 72,50 p.p.
•  Onbeperkt koffie, thee, mineraalwater en frisdranken
• Sweets en mints
• Royaal gevulde fruitmand
•  Uitgebreid live cooking lunchbuffet  

tussen 12:00 en 14:00 in het restaurant
• Flip-over met schrijfgerei
• Beamer met projectiescherm
• Notitieboekje met schrijfmateriaal
•  Luxe 3 gangen vergadermenu of dinerbuffet in het restaurant 

inclusief 2 consumpties uit het binnenlands gedistilleerde 
assortiment *

- Bovenstaande prijzen zijn exclusief zaalhuur.
-  Onderdeel van het arrangement zijn de vaste beamer en het projectiescherm 

geïntegreerd in de zaal. Voor een extra beamer of projectiescherm zullen 
kosten in rekening worden gebracht.

- Dagdelen: 08:00-12:30 / 13:00-18:00 / 18:30-22:30 

*  Bij het 2/3 en 3/3 Comfort arrangement met diner bieden wij u de  
keuze uit de gerechten zoals vermeld in het 3 gangen vergadermenu.  
Wij serveren dit menu tot 30 personen. Bij meer dan 30 personen zullen 
wij een dinerbuffet verzorgen. 

**  Vanaf 15 personen kiest u 2 gerechten per gang.

UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN

3 gangen vergadermenu tot 30 personen € 36,00 p.p.

Voorgerechten
•   Rundercarpaccio met rucola, pijnboompitten,  

Parmezaanse kaas en truffelmayonaise
• Gerookte zalm op Oosterse wijze geserveerd 
• Vitello Tonato met kappertjes, rucola en tonijn mayonaise
•  Salade geitenkaas (V) met gepofte rode biet,  

honing en noten
• Pomodorisoep met paprika en basilicum room
• Zaanse mosterdsoep met room en spekjes 

Hoofdgerechten
•  Schnitzel van varkensvlees, huis gepaneerd,  

geserveerd met groene groenten en aardappeltjes
• Tournedos** met jus van rode port en pomme fondant
• Varkenshaas, geserveerd met bijpassende saus
•  Sliptong in boter gebakken, geserveerd met  

bijpassende saus
• Zalm geserveerd met bijpassende saus
•  Ravioli (V)

Nagerechten
•  Crème Brûlée, geserveerd met een bolletje ijs
• Tiramisu met lange vingers en een bolletje ijs 
• Tarte tatin warm appeltaartje met een bolletje ijs
• Kaasplank* dagelijks wisselend

Inclusief 2 consumpties per persoon (binnenlands gedistilleerd)

V = Vegetarisch
*  Toeslag € 2,50
**Toeslag € 5,00

Onder drankjes uit het binnenlands gedistilleerde assortiment verstaan wij:
Koffie, thee, frisdranken, vruchtensappen, huiswijnen, Amstel tapbier, port, sherry, 
vermout, vieux, jenevers en brandewijn.
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Mediterraans buffet € 36,00 p.p.
•  Vissoep  
•  Wortelsoep met chorizo 
• Paella     
•  Macaronischotel 
• Aardappel tortilla  
•  Quiche 
• Pastagerecht    
•  Pizza 
• Ovengerecht met gehakt en groente  
•  Risotto 
• Kip Piri Piri    
•  Nacho’s met gehakt of kip 
• Lasagne     
•  Varkenshaaspuntjes met paprika saus 
• Gerookte makreel, zalm & forel 
•  Hele zalm 
• Dessertbuffet

Voorgaande buffetten zijn inclusief 2 consumpties per persoon 
(binnenlands gedistilleerd)

Saté buffet vanaf 20 personen € 23,50 p.p.
•   Stokjes kipsaté in satésaus met bijpassend garnituur 
• Nasi (V)
• Bami 
• Frites 
• Stokbrood met kruidenboter en roomboter
• Diverse frisse salades

Bovenstaand buffet is exclusief drankjes

Voorgaand 3 gangen vergadermenu, satébuffet of dinerbuffet 
kunt u uitsluitend als aanvulling op een vergaderarrangement 
boeken. 

Onder drankjes uit het binnenlands gedistilleerde assortiment verstaan wij:
Koffie, thee, frisdranken, vruchtensappen, huiswijnen, Amstel tapbier, port, sherry, 
vermout, vieux, jenevers en brandewijn
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DINERBUFFET
Vanaf 30 personen is het mogelijk om een geheel verzorgd 
dinerbuffet te organiseren. 

Zakelijk dinerbuffet € 36,00 p.p.
•  Serranoham met stukjes meloen     
•  Rundercarpaccio met geraspte kaas, pesto en 

pijnboompitten
• Gerookte zalm   
• Groene salade met tonijn, 
• Frisse salade met mozzarella (V)  
• Caesar salade
•  Verschillende luxe broden met boter, kruidenboter,  

tapenade en aïoli
• Vers gesneden beenham  
• Runderhaas
• Kipsaté  
• Varkenshaas medaillons
• Gegratineerde kabeljauw  
• Vegetarische pasta (V) 
• Diverse bijpassende sauzen  
• Frites
• Nasi (V)  
• Bijpassend groenten- en aardappelgarnituur
•  Ter afsluiting presenteren wij een luxueus dessert- en 

koffiebuffet

V = Vegetarisch

Thais buffet € 36,00 p.p.
•   Rode curry met biefstuk/varkensvlees 
• Gele curry met kip 
• Groente curry     
• Rendang met sambal goreng boontjes 
• Lamscurry     
• Witte & gele rijst
• Noedels met gamba’s    
• Samosa 
• Loempia     
• Bietenfalafel met ui en radijsdressing 
• Komkommer gember salade   
• Kipsalade met wakamé 
• Garnalen salade
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BORREL ARRANGEMENTEN
Zakenborrel 1 uur € 12,50 p.p.
•  Gedurende 1 uur onbeperkt drankjes  

uit het binnenlands gedistilleerde assortiment
• Luxe notenmix
• Bittergarnituurmix (1 p.p.)
• Luxe belegde crostini’s (1 p.p.)
• Blokje kaas met mosterd (1 p.p.)

Zakenborrel 1½ uur uur € 15,50 p.p.
•  Gedurende 1½ uur uur onbeperkt drankjes  

uit het binnenlands gedistilleerde assortiment
• Luxe notenmix
• Bittergarnituurmix (1 p.p.)
• Luxe belegde crostini’s (1 p.p.)
• Garnalen kroketjes (1 p.p.) 
• Gefrituurde kaasstengels (1 p.p.)
• Blokje kaas met mosterd (1 p.p.)

KLEINE AANVULLINGEN
Gesorteerd gebak  € 4,00 p.s.
Luxe koeken  € 2,00 p.s.
Plak cake  € 2,00 p.s.
Hartige snack (saucijzenbroodje  
of kaasbroodje)  € 3,50 p.s.
Zoete snack (zoete mix van mini donuts,  
brownies, bonbons)  € 5,00 p.p.
Belegd broodje (ham, kaas, rosbief)  € 3,50 p.s.
Luxe belegd broodje (brie, zalm, carpaccio)  € 4,50 p.s.
Petit fours  € 3,50 p.s.
Gezonde snack (heerlijke smoothies  
en gesneden fruit)  € 5,00 p.p.

Bovenstaande uitbreidingsmogelijkheden zijn te boeken als aanvulling  
op een vergaderarrangement.

HULPMIDDELEN
Audiovisueel
Laptop  € 100,00
Draadloze handmicrofoon  € 35,00
Revers microfoon of headset  € 50,00
Extra flipover met papier en stiften  € 20,00
Whiteboard  € 25,00
Verloopstuk Apple   € 10,00
Extra beamer inclusief projectiescherm vanaf  € 150,00
Beamer met scherm in subzaal  € 125,00

Personeel
Ondersteuning en service Op aanvraag

Communicatie
Conference call per dag  € 35,00 
(exclusief telefoonkosten)  
Telefoon beltarief Hoteltarief
Draadloos internet Gratis

Diversen
Katheder € 30,00
Kopieën €  0,10 p.s.
Podiumdeel (1 bij 2 meter)  € 15,00 p.s.
Menukaartjes  Op aanvraag
Krachtstroomaansluiting  Op aanvraag
Bloemen  Op aanvraag
Achtergrondmuziek via geluidsinstallatie  Gratis
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CAPACITEIT ZALEN TARIEVEN ZAALHUUR
Zaal Opper-

vlakte  
in m²

Theater Cabaret U-vorm School Carre Rond Board 
room
(vaste 
opstelling)

Amstel 1 195 140 100 40 60 45 100 -

Amstel 2 125 100 60 30 40 35 70 -

Amstel 3 195 140 100 40 60 45 100 -

Amstel 1/2 320 240 150 - 100 - 150 -

Amstel 1/2/3 515 340 250 - 160 - 250 -

Amstel 2/3 320 220 150 - 100 - 150 -

De Zaan 1 75 40 30 20 24 24 30 -

De Zaan 2 70 40 30 20 24 24 30 -

De Zaan 3 70 40 30 20 24 24 30 -

De Zaan 1/2 145 80 100 - 50 - 60 -

De Zaan 1/2/3 215 120 130 - 70 - 90 -

De Zaan 2/3 140 90 90 - 50 - 60 -

IJ 1 35 25 16 14 12 16 20 -

IJ 2 35 25 16 14 12 16 20 -

IJ ½ 70 50 24 - 24 - 40 -

IJ 3 (vast) 70 50 30 20 24 30 30 -

Herengracht (boardroom) 35 - - - - - - 10

Keizersgracht (boardroom 35 - - - - - - 14

’t Twiske 1 65 40 30 14 20 20 30 -

’t Twiske 2 55 35 25 14 16 20 20 -

’t Twiske 1/2 120 70 55 - 30 - 50 -

Zaal Oppervlakte in m² 1 dagdeel 2 dagdelen 3 dagdelen

Amstel 1 195 € 250,00 € 350,00 € 425,00

Amstel 2 125 € 175,00 € 275,00 € 350,00

Amstel 3 195 € 250,00 € 350,00 € 425,00

Amstel 1/2 320 € 375,00 € 500,00 € 650,00

Amstel 1/2/3 515 € 525,00 € 775,00 € 975,00

Amstel 2/3 320 € 375,00 € 500,00 € 425,00

De Zaan 1 75 € 150,00 € 225,00 € 275,00

De Zaan 2 70 € 150,00 € 225,00 € 275,00

De Zaan 3 70 € 150,00 € 225,00 € 275,00

De Zaan 1/2 145 € 225,00 € 325,00 € 400,00

De Zaan 1/2/3 215 € 325,00 € 425,00 € 500,00

De Zaan 2/3 140 € 200,00 € 300,00 € 375,00

IJ 1 35 € 125,00 € 200,00 € 250,00

IJ 2 35 € 125,00 € 200,00 € 250,00

IJ ½ 70 € 150,00 € 225,00 € 275,00

IJ 3 (vast) 70 € 150,00 € 225,00 € 275,00

Herengracht (boardroom) 35 € 150,00 € 225,00 € 275,00

Keizersgracht (boardroom 35 € 150,00 € 225,00 € 275,00

’t Twiske 1 65 € 150,00 € 225,00 € 275,00

’t Twiske 2 55 € 125,00 € 200,00 € 250,00

’t Twiske 1/2 120 € 175,00 € 250,00 € 300,00

- Genoemde tarieven gelden uitsluitend in combinatie met een vergaderarrangement en op basis van minimaal 5 personen.
-  Genoemde tarieven zijn ‘vanaf’ en inclusief BTW.
-  Tarieven voor exposities en beurzen zijn op aanvraag
-  Indien het aantal personen dusdanig afwijkt van de zaal capaciteit, kan er een andere zaalhuur van toepassing zijn.
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AANVULLINGEN RECEPTIE & FEESTAVOND ARRANGEMENTEN 
Ontvangst met koffie/thee en petitfour  € 5,00 p.p.
 Ontvangst met koffie/thee en  
gesorteerd gebak  € 6,00 p.p.
 Ontvangst met glas bubbels  € 4,50 p.p.
Extra warm hapje  € 1,00 p.p.
Luxe belegde crostini’s  € 2,00 p.p.
Belegd broodje (kaas, ham, rosbief)  € 3,50 p.s.
Verlenging ½ uur van het arrangement   € 5,00 p.p. 
(incl. 1 warm hapje)  

Wijn arrangement Op aanvraag
Bruidstaart Op aanvraag
Buitenlands gedistilleerd arrangement Op aanvraag
Bloemen Op aanvraag
 Achtergrondmuziek via de geluidsinstallatie Gratis  
in de zaal   
DJ-meubel Op aanvraag

Onder drankjes uit het binnenlands gedistilleerde assortiment verstaan wij:
Koffie, thee, frisdranken, vruchtensappen, huiswijnen, Amstel tapbier, port, sherry, 
vermout, vieux, jenevers en brandewijn.

RECEPTIE  & FEESTAVOND  ARRANGEMENTEN
Receptie arrangement, 1½ uur € 16,50 p.p.
•  Luxe notenmix
• Groentesticks met bijpassende dip 
• Bitterballen met mosterd (1 p.p.)
• Luxe belegde crostini’s (1 p.p.)
•  Amsterdamse proeverij (mix van kaas  

en worstsoorten) (1 p.p.)
• Bittergarnituurmix (1 p.p.) 
•  Gedurende 1 ½ uur onbeperkt drankjes uit  

het binnenlands gedistilleerde assortiment

Exclusief receptie arrangement, 2 uur  € 21,00 p.p.
•  Luxe notenmix
• Bitterballen met mosterd (1p.p.) 
• Luxe belegde crostini’s (1 p.p.)
• Chorizo kroketjes (1 p.p.)
•  Amsterdamse proeverij (mix van kaas  

en worstsoorten) (1 p.p.)
• Bittergarnituurmix (1 p.p.)
•  Gedurende 2 uur onbeperkt drankjes uit  

het binnenlands gedistilleerde assortiment

*  De bovenstaande arrangementen zijn te reserveren vanaf 25 personen  
en zijn exclusief zaalhuur (vanaf 50 personen is de zaalhuur inclusief).  

Feestavond arrangement, 4 uur  € 36,00 p.p.
•  Luxe notenmix
• Bitterballen met mosterd (1 p.p.)
• Luxe belegde crostini’s (1 p.p.)
• Gefrituurde kaasstengels (1 p.p.)
•  Amsterdamse proeverij (mix van kaas  

en worstsoorten) (1 p.p.)
• Bittergarnituurmix (1 p.p.)
•  Gedurende 4 uur onbeperkt drankjes uit  

het binnenlands gedistilleerde assortiment

Exclusief feestavond arrangement, 4 uur  € 44,00 p.p.
•  Luxe notenmix 
• Bitterballen met mosterd (1 p.p.)
• Luxe belegde crostini’s (1 p.p.)
• Gefrituurde kaasstengels (1 p.p.)
•  Amsterdamse proeverij (mix van kaas  

en worstsoorten) (1 p.p.)
• Bittergarnituurmix (1 p.p.)
• Gamba’s in tempura en tatsuta (1 p.p.)
• Hapje uit de snackautomatiek in de zaal
•  Gedurende 4 uur onbeperkt drankjes uit  

het binnenlands gedistilleerde assortiment
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BRUILOFTEN
Op de mooiste dag van uw leven mag u verwachten dat alles 
tot in de puntjes geregeld is. Persoonlijke service staat bij ons 
voorop. Wij bieden u kwaliteit en service van begin tot eind. 
Dit betekent voor ons meedenken over de inhoud en zorgen 
dat alles perfect verloopt.

Hotel Oostzaan-Amsterdam is een officiële trouwlocatie.  
Dit houdt in dat u zowel uw huwelijksvoltrekking, diner, 
receptie en/of feestavond en uw huwelijksnacht op één 
locatie kunt organiseren.

Ons enthousiaste Sales team staat graag voor u klaar om een 
persoonlijk voorstel te maken. Graag nodigen wij u uit om al 
uw wensen te bespreken.

Ceremonie arrangement 1½ uur € 21,00 p.p.
•  Sfeervol ingerichte ceremoniezaal  

(o.b.v. 30 min.)
•  Proosten met een glas bubbels na het ja-woord
•  Bruidstaart*
•  Luxe notenmix op tafel
•  Crudite’s met Tzatziki
•  Gedurende 1 uur onbeperkt drankjes uit  

het binnenlands gedistilleerde assortiment

*  Indien er speciale afwijkende verzoeken omtrent de bruidstaart zijn,  
kan hier een toeslag voor worden berekend.

BRUNCHES
Vanaf 30 personen is het mogelijk om een geheel verzorgd 
brunchbuffet te organiseren. Tijdens de brunch serveren  
wij onbeperkt koffie, thee, melk en diverse vruchtensappen.  
De onderstaande tarieven zijn exclusief zaalhuur en 
gebaseerd op 3 uur.

Brunchbuffet € 31,50 p.p.
•  Ontvangst met een glas bubbels
• Soep van de dag
• Diverse vers gebakken broodsoorten, zoet en hartig beleg,
   serranoham met meloen, rundercarpaccio, gerookte zalm,
   tonijnsalade, frisse salade met mozzarella (V), Caesar salade
• Diverse eiergerechten, uitgebakken spek, worstjes,
   saucijzenbroodjes, rundvleeskroketten, kibbeling en kipsaté,
   gepresenteerd met bijpassende sauzen
• Verse fruitsalade, diverse soorten yoghurt en zoetigheden

Exclusief Brunchbuffet  € 36,50 p.p.
•  Ontvangst met een glas bubbels en amuse van de chef
• Soep van de dag
• Diverse vers gebakken broodsoorten, zoet en hartig beleg,
   rundercarpaccio, gerookte zalm, Hollandse garnalen,
   frisse salade met mozzarella (V), groene salade met tonijn
   en Caesar salade
• Kippendijtjes in pikante saus, kipsaté, rundvleeskroketten,
   kibbeling, vegetarische pasta, roerei, kaasbroodjes,
   saucijzenbroodjes, gesneden beenham, worstjes,
   ossenhaaspuntjes, poffertjes en frites
• Luxueus dessert- en koffiebuffet
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DINERBUFFETTEN
Vanaf 30 personen is het mogelijk om een geheel verzorgd 
dinerbuffet te organiseren. De onderstaande tarieven zijn 
exclusief zaalhuur.

Dinerbuffet  € 32,50 p.p.
•  Serranoham met stukjes meloen, rundercarpaccio met
   geraspte kaas, pesto en pijnboompitten, Caesar salade,
   groene salade met tonijn, frisse salade met mozzarella (V) 
   gerookte zalm, verschillende luxe broden met boter,
   kruidenboter, tapenade en aïoli
•  Vers gesneden beenham, kipsaté, runderhaas, 

gegratineerde kabeljauw, vegetarische pasta (V), 
bijpassende sauzen, frites, nasi (V) en groenten- en 
aardappelgarnituur

• Dessertbuffet

Exclusief Dinerbuffet  € 44,00 p.p.
•  Amuse van de chef
• Serranoham met stukjes meloen, rundercarpaccio met
   geraspte kaas, pesto en pijnboompitten, hele gepocheerde
   zalm, Hollandse garnalen, gerookte markeel, groene
   salade met tonijn, Caesar salade, frisse salade met
   mozzarella (V) en verschillende luxe broden met boter,
   kruidenboter, tapenade en aïoli
• Warme beenham en rib-eye vers van het mes, gegrilde
   runderhaas, varkenshaasmedaillons, kipsaté, zalmmoot,
   gegratineerde kabeljauw, bijpassende sauzen, frites,
   vegetarische pasta (V) en groenten- en aardappelgarnituur
• Luxueus dessertbuffet

V = Vegetarisch
* De bovenstaande arrangementen zijn exclusief dranken

UITGESERVEERD DINER
Het uitgeserveerde diner wordt in een sfeervol ingerichte  
zaal geserveerd. Wij bieden u de mogelijkheid uw diner  
zelf samen te stellen. Bij een gezelschap van meer dan  
15 personen dient u van tevoren 2 gerechten per gang te 
kiezen waar uw gezelschap op de dag zelf een keuze uit  
kan maken. Graag vernemen wij bij het maken van de 
reservering uw keuze. De onderstaande diners zijn exclusief 
zaalhuur en te reserveren tot 30 personen. Dit diner is ook in 
ons restaurant mogelijk indien u geen aparte zaal wenst.       

Uitgeserveerd 3-gangen diner  € 29,50 p.p.
(soep, hoofd- en nagerecht)
Uitgeserveerd 3-gangen diner  € 36,00 p.p.
(voor-, hoofd- en nagerecht)
Uitgeserveerd 4-gangen diner  € 40,00 p.p.
(voorgerecht, soep, hoofd- en nagerecht)

* Zie volgende pagina voor verdere informatie
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3 gangen menu tot 30 personen 
(exclusief dranken) 

Voorgerechten
•     Rundercarpaccio met rucola, pijnboompitten,  

Parmezaanse kaas en truffelmayonaise
• Gerookte zalm op Oosterse wijze geserveerd 
• Vitello Tonato met kappertjes, rucola en tonijnmayonaise
•  Salade geitenkaas (V) met gepofte rode biet,  

honing en noten
• Pomodorisoep met paprika en basilicum room
• Zaanse mosterdsoep met room en spekjes 

Hoofdgerechten
•  Schnitzel van varkensvlees, huis gepaneerd,  

geserveerd met groene groenten en aardappeltjes
• Tournedos** met jus van rode port
• Varkenshaas geserveerd met bijpassende saus
•  Sliptong in boter gebakken, geserveerd met  

bijpassende saus
• Zalm geserveerd met bijpassende saus
•  Ravioli (V)

Nagerechten
•  Crème Brûlée, geserveerd met een bolletje ijs
• Tiramisu met lange vingers en een bolletje ijs  
• Tarte tatin warm appeltaartje met een bolletje ijs
• Kaasplank* dagelijks wisselend

V = Vegetarisch
*  Toeslag € 2,50
**Toeslag € 5,00

DRANKEN ARRANGEMENTEN
U kunt uw brunch, diner of buffet uitbreiden met een 
dranken arrangement.

Dit houdt in dat u gedurende het afgesproken tijdstip 
onbeperkt dranken uit het binnenlands gedistilleerde 
assortiment* kunt nuttigen.

3-uurs dranken arrangement € 19,50 p.p.
4-uurs dranken arrangement  € 24,50 p.p.
5-uurs dranken arrangement  € 29,00 p.p.
Wijn arrangement  Op aanvraag
Buitenlands gedistilleerd arrangement  Op aanvraag

*  Onder het binnenlands gedistilleerde assortiment verstaan wij:  
frisdranken, vruchtensappen, huiswijnen, tapbier, port, sherry,  
vermout, vieux, jenevers en brandewijn.

AANVULLINGEN OP BRUNCH,  
BUFFET & DINER
Ontvangst met koffie/thee en petitfour  € 5,00 p.p.
Ontvangst met koffie/thee  
en gesorteerd gebak  € 6,00 p.p.
Ontvangst met glas bubbels  € 4,50 p.p.
Amuse  € 4,50 p.p.
Bloemen  Op aanvraag
Achtergrondmuziek via de geluidsinstallatie   Gratis  
DJ-meubel  Op aanvraag
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LIVE COOKING & ZONDAGSBRUNCH 
Live cooking buffet
Hotel Oostzaan-Amsterdam organiseert op verschillende 
zaterdagen een uitgebreid Live cooking buffet. Door de 
veelzijdigheid van dit buffet en de hoeveelheid verschil-
lende gerechten is het de ultieme gelegenheid voor een 
leuke en gezellige avond uit! Tijdens dit spektakel heeft  
u onbeperkt keuze uit de meest uiteenlopende lekkernijen 
en onbeperkt drankjes uit het binnenlands assortiment:

•  Heerlijke warme en koude voorgerechten
•  Diverse vlees- en visgerechten van de grill 
•  Verschillende wokgerechten 
•  Saladebar met diverse salades en verschillende 
   soorten rauwkost 
•  Verschillende verse groenten 
•  Ter afsluiting serveren onze patissiers diverse luxe 

zoetwaren, ijstaarten, verschillende soorten schepijs  
en een uitgebreid kaasbuffet

Wij ontvangen u tussen 17.00 en 18.00 uur. Dit gezellige 
live cooking buffet eindigt om 21.00 uur. Om teleurstellingen 
te voorkomen, adviseren wij u tijdig te reserveren op onze  
site of telefonisch via onze receptie medewerkers. Bij groepen 
groter dan 25 personen vragen wij een aanbetaling vooraf 
van 50% van de totale reserverings waarde.

Volwassenen vanaf €  38,50 p.p.
Kinderen 3 t/m 11 jaar € 19,50 p.p.

Zondagsbrunch
Op verschillende zondagen organiseert Hotel  
Oostzaan-Amsterdam een gezellige brunch van  
11:00 uur tot 14:00 uur. U wordt ontvangen met  
een glaasje feestelijke bubbels of jus d`orange,  
waarna u heerlijk kunt gaan genieten van het  
uitgebreide buffet en de diverse gerechten die  
door onze keukenbrigade ter plekke voor u worden  
bereid.

Het buffet bestaat uit o.a. luxe broodsoorten, diverse soorten 
vleeswaren, kaassoorten, warme vlees- en visgerechten, 
salades, fruit en vruchtensappen. Het buffet wordt feestelijk 
afgesloten met een heerlijk dessertbuffet. Tijdens de brunch 
kunt u onbeperkt koffie, thee, melk, vruchtensappen en 
smoothies nuttigen.

Wij adviseren u altijd vooraf te reserveren voor dit evenement.  
Bij groepen groter dan 25 personen vragen wij een aanbetaling 
vooraf van 50% van de totale reserveringswaarde. 

Volwassenen vanaf €  25,50 p.p.
Kinderen 3 t/m 11 jaar € 17,00 p.p.

*  Tijdens de feestdagen serveren wij aangepaste buffetten waarbij de tarieven 
kunnen afwijken. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de receptie van 
hotel Oostzaan-Amsterdam. 

Het is mogelijk om uw gezelschap te brunchen of gebruik te maken van het live cooking buffet in een aparte zaal maar wel gebruik maken van het buffet in de grote zaal. 
De zaal is te reserveren op basis van beschikbaarheid. Aan deze aparte ruimte zijn kosten verbonden.
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VAN DER VALK EXCLUSIEF HOTELS
Hotel Akersloot
Hotel Almere
Hotel Assen
Hotel Avifauna
Hotel Kasteel Bloemendal
Hotel de Gouden Leeuw
Hotel Den Haag-Nootdorp
Hotel Dordrecht
Hotel Düsseldorf
Hotel Duiven
Hotel Emmeloord
Hotel Emmen
Hotel Enschede
Hotel Goes
Hotel Groningen-Westerbroek
Hotel Haarlem
Hotel Harderwijk
Hotel Heerlen

Hotel Hengelo
Hotel Houten-Utrecht
Hotel Leiden
Hotel Maastricht
Hotel Middelburg
Hotel Purmerend
Hotel Rotterdam-Blijdorp
Hotel Rotterdam-Nieuwerkerk
Hotel Schiphol
Hotel Sneek
Hotel Spier-Dwingeloo
Hotel Kasteel Terworm
Hotel Utrecht
Hotel Vianen
Hotel Wieringermeer
Hotel Wolvega-Heerenveen
Hotel Zwolle

VAN DER VALK EXCLUSIEF 
HOTELS & RESTAURANTS
www.valkexclusief.nl

Hotel Oostzaan-Amsterdam
Westeinde 1  | 1511 MA Oostzaan
T: +31 (0)20 8207600 | E: sales@oostzaan.valk.nl

OVERNACHTEN 
De hotelkamers in Van der Valk Hotel Oostzaan – Amsterdam beschikken over alle denkbare comfort voor een welverdiende 
nachtrust. Alle kamers zijn voorzien van een comfortabel bed, badkamer met douche of bad, apart toilet, airconditioning, 
koelkastje, Nespresso koffiezetapparaat, telefoon, flatscreen televisie, kluisje, föhn, bureau en zitje. 
Behalve onze Comfort en Superior kamers hebben we de beschikking over twee luxueuze suites, de Ibiza Suite en de New York 
Suite. Deze suites beschikken over een vrijstaand bad, privé-sauna en stoomdouche. 
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Van der Valk Hotel Oostzaan-Amsterdam
Westeinde (verl. Stellingweg) 1

1511 MA Oostzaan
Tel +31 (0)20 820 7600
E-mail: oostzaan@valk.nl

www.hoteloostzaan-amsterdam.nl


