
A

IT

R

1

ARTI
ET
AMICITIAE

BANQUETING MAP



A

IT

R

1

Kortom,  Arti et Amicitiae heeft alles in huis om uw evenement succesvol te laten verlopen!

Smakelijke hapjes, een buffet of luxe diner: lekker eten maakt uw feest of zakelijke 
bijeenkomst pas echt tot een geslaagd evenement. Mede daarom beschikt Arti over 
een uitstekende keuken en kunnen we met recht zeggen dat onze keukenbrigade 
ervoor zorgt dat ook op culinair gebied (bijna) alles mogelijk is. 
Hieronder vindt u een overzicht en voorbeelden van enkele mogelijkheden zodat u een 
beeld krijgt van wat Arti et Amicitiae te bieden heeft. In een persoonlijk gesprek wil 
Arti et Amicitiae graag uw wensen bespreken en op 
maat een offerte uitwerken.

Sinds 1 maart 2010 is “het Maatschappelijk Gebouw” ook “Huis der Gemeente”. 
Dat betekent het dat Arti een officiële trouwlocatie is van de gemeente Amsterdam. 
Er kan dus gehuwd worden en dit geldt voor zowel leden als niet leden. 
Via de dienst Burgerzaken kunt u een ambtenaar 
vinden die dat wil doen.

Maatschappij Arti et Amicitiae, voor de kunst en de vriendschap, is een Amsterdamse 
vereniging van beeldende kunstenaars en kunstliefhebbers, gevestigd aan het Rokin 
112, hoek Spui. De sociëteit van Arti met haar bijzondere interieur van Berlage is zeer 
geschikt als locatie voor presentaties, lezingen, lunches, recepties, diners in buffetvorm 
en feesten. Ook kunt u gebruik maken van de sfeervolle vergaderzaal die voldoet aan 
de modernste eisen. Deze ruimte is geschikt voor vergaderingen, cursussen, lezingen 
en presentaties tot dertig personen. Tijdens of na uw bespreking 
of vergadering kunt u in de societeit lunchen 
en/of borrelen.

WELKOM IN ARTI ET AMICITIAE

Contactinformatie: 020-6232995 | hannah@arti.nl
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Vergadering

Lunch

High tea

Borrel

Buffet

Keuzemenu

Dranken

Verhuur en andere kosten

Huisregels en algemene voorwaarden

Contact en bereikbaarheid
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2 dagdelen onbeperkt koffie, thee en water
Ontvangst met luxe koekjes en fruit en een croissant met boter en jam
Lunch met luxe belegde broodjes
Pauze met een selectie van chocolate bonbons, brownies 

1 dagdeel onbeperkt koffie, thee en water
Ontvangst met luxe koekjes en fruit
Pauze met croissant met boter en jam

1 dagdeel onbeperkt koffie, thee en water
Ontvangst met luxe koekjes en fruit

STANDAARD LUNCH VERGADERARRANGEMENT

STANDAARD VERGADERARRANGEMENT

BASIS VERGADERARRANGEMENT

Zoekt u een vergaderlocatie in het centrum van Amsterdam? Dan bieden wij u graag 
een van onze arrangementen aan. De vergaderarrangementen zijn volledig met eten 
en drinken, vers uit onze keuken. Afhankelijk van de duur van uw vergadering kunt u 
kiezen uit de onderstaande vergaderarrangementen. Natuurlijk kunnen 
alle arrangementen worden uitgebreid naar 
uw specifieke wensen.

€ 7,50
p.p. 

€ 12,50
p.p. 

€ 25,50
p.p. 

V E R G A D E R I N G
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Wilt u een gezelschap uitnodigen voor een bijzondere lunch op een unieke plek? 
Dan bent u bij Arti bij het goede adres. De lunches in Arti zijn een groot succes. 

De lunchmenu’s zijn samengesteld voor groepen vanaf 20 personen. 
Ook is het mogelijk om, in overleg, de lunch uit te breiden met bijvoorbeeld een soepje. 
Overige dranken die niet inbegrepen zijn bij de lunchmenu’s, kunnen 
bijbesteld worden en worden gefactureerd 
op basis van consumptie. 

L U N C H

BASIS LUNCH                  BUFFET

STANDAARD LUNCH         BUFFET

STANDAARD LUNCH PLUS BUFFET
€ 30,00

p.p. 

€ 25,50
p.p. 

€ 15,50
p.p. 

Kop koffie
Glaasje wijn
Pain de campagne en meergranenbrood
Frisse groene salade met groenten
Diverse vleeswaren
Diverse kazen 
Gerookte zalm met mierikswortelmayonaise
Kroket van “Oma Bob” met mosterd
Salade Caprese 

Melk 
Karnemelk 
Koffie en thee op aanvraag
Pain de campagne en meergranenbrood
Frisse groene salade 
Diverse kazen 
Kroket van “Oma Bob” met mosterd
Boter
Zoetigheden

Kop koffie
Jus
Melk
Glaasje wijn
Pain de campagne en meergranenbrood
Frisse groene salade met groenten
Diverse vleeswaren
Diverse kazen
Gerookte zalm met mierikswortelmayonaise
Kroket van “Oma Bob” met mosterd
Omelet of roerei
Salade Caprese
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Mini sandwiches met diverse hartig beleg vis, vlees  en vega   
Scones met jam en clotted cream 
Kleine taartpuntjes van Holtkamp in verschillende smaken 
Verschillende kleine zoetigheden 
Onbeperkt thee in verschillende smaken 

Voor een feestelijk ontvangst is het ook mogelijk om een high tea bij ons te 
organiseren. We serveren verschillende hartige snacks en zoetigheden op etagères en 
uiteraard met onbeperkt thee. De high tea is ook goed te combineren met 
een bezoekje aan de tentoonstellingszaal.

H I G H  T E A

€  19,50  
p.p.

HIGH TEA - minimaal 20 personen
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B O R R E L

TAFEL GARNITUUR

WARME SNACKS        

DIVERSE LUXE AMUSE HAPJES

€ 0,75 
 0,80 
  0,90 
    1,50 
    1,50 
    2,10

€

€ 10,00

   2,50
   2,50
   2,50 
   3,00
 3,00

   3,00
   3,00

per stuk 
Wrap met cream cheese, gerookte zalm en rucola
Wrap met gerookte kipfilet, avocado mayonaise en ijsbergsla
Crostini met humus en gegrilde courgette 
Blini met Hollandse garnalen en zwarte peper
Crostini met carpaccio, pesto en Grana Padano
Crostini met geitenkaas en vijgenjam
Crostini met gerookte zalm, room kaas, rode ui en kappertjes

per bordje van 10 stuks
Bitterbal van Oma Bob
Rucolakroketje (vega) 
Samosa (vega) 
Kaasstengel (vega)
Loempia (kip of vega) 
Butterfly garnalen

prijs per persoon 
Luxe notenmelange 
Brood met boter en olie 
Olijven 
Tortilla chips met salsa en guacamole 
Crudités van diverse rauwkost met frisse dipsaus 
Amsterdam bittergarnituur met kaas, worst en zuur 
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Hollands stamppottenbuffet     

Boerenkoolstamppot 
Hutspot
Zuurkool
Rookworst
Runderstoofschotel 
Gehaktballetjes
Vegetarische balletjes (op aanvraag)
Mosterd - piccalilly - Amsterdamse uitjes - gebakken uienringen - spekjes 

Indonesisch buffet     

Rendang | rundvlees in kokos
Kip zoet zuur
Tahu Telor | omelet met tofu en ketjapsaus
Babi ketjap
Nasi goreng en mihoen
Pikante gehaktballetjes
Gado gado
Sajur Lodeh | witte kool - tempé - taugé
Indonesisch garnituur | atjar tjampoe - atjar ketimoen - 
pindasaus - kroepoek - seroendeng - gefrituurde uitjes - sambal

Italiaans buffet        

Vitello tonato
Carpaccio met pijnboompitjes | Parmezaanse kaas
Toscaanse lamsstoofschotel met rode wijn | olijven | rozemarijn 
Pasta met gerookte zalm | mosselen | kreeftensaus 
Lasagne
Pastarollen met ricotta | truffelsaus
Aardappels uit de oven | rozemarijn | knoflook 
Seizoensgroenten uit de oven
Gemengde salade | pijnboompitten | Gorgonzola | vijgen
Focaccia met pesto

Voor gezelschappen vanaf 20 personen kunt u geheel naar wens een buffet 
samenstellen. Hieronder enkele voorbeelden. Het is mogelijk tot 150 personen in de 
sociëteit gebruik te laten maken van ons dinerbuffet. Natuurlijk houden wij rekening 
met eventuele dieetwensen. Deze vernemen wij graag uiterlijk een week voorafgaand 
aan het diner samen met het definitieve aantal gasten. Dit aantal is bindend voor de 
eindafrekening. Prijzen zijn exclusief extra couvertkosten en eventuele inhuurkosten 
voor de realisatie van het buffet.

B U F F E T

29,50  
p.p.

28,00  
p.p.

24,50  
p.p.

€

€

€
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Wildbuffet

Herfstsalade met oesterzwammen
Zuurkool met witte wijn 
Spruitjes met kastanjes
Bospaddenstoelen ragout 
Rode kool met appel en rode wijn
Eendenmousse
Hazenpeper 
Gerookte gans met preiselbeeren
Gekonfijte fazantenboutjes 
Aardappelpuree 
Geroosterde rosevalaardappels 

Dessertbuffet van Holtkamp

Citroenmerenguetaart
Cheesecake
Chocoladetaart

6,50  
p.p.

  32,50  
p.p.

B U F F E T

€

€
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K E U Z E M E N U

  32,50  
p.p.

FOTO

VOORGERECHT

- Tartaar van rauwe zalm met wasabi mayonaise en wakame

- Rundercarpaccio met pijnboompitten | rucola | verse peper | truffelolie 

- Kleurrijke salade met verse vijgen | gorgonzola | walnoten | balsamicodressing

HOOFDGERECHT

- Kogelbiefstuk met truffeljus | ovenaardappels | geroosterde seizoensgroenten 

- Victoriabaars met een saus van limoen en dille | rozemarijn aardappels | geroosterde                 

- seizoensgroenten 

- Bladerdeeg gevuld met pompoen | spinazie | walnoten | feta

DESSERT

- Taartje van Holtkamp 

Voor een gezelschap boven de 20 personen stelt onze chef graag een geheel op uw 
wensen aangepast menu voor u samen. 

€
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Koffie/thee
Koffie
Koffie
Thee
Thee
Sap
Melk
Spa
Frisdranken vanaf 
Bier vanaf 
Huiswijn
Binnenlands gedistilleerd vanaf 
Buitenlands gedistilleerd vanaf 
Huiswijn vanaf
Prosecco
Champagne
Kurkengeld

2,50
16,00
27,50
14,50
22,50
14,00
8,00
6,50
2,50
2,50
3,20
3,00
4,50

21,00
25,00
50,00
19,00

€per kopje 
per kleine kan
per grote kan
per kleine kan
per grote kan
per karaf 
--  --
per fles
per glas
--  --
--  --
--  --
--  -- 
per fles
--  --
--  --
--  --

Indien gewenst is een open bar ook mogelijk. Arti et Amicitiae factureert een vaste 
prijs voor alle dranken die geschonken worden.      Vraag naar de mogelijkheden.

D R A N K E N

De dranken zijn op basis van nacalculatie
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ZAALVERHUUR | WEEKEND
Recepties      >    18.00 uur
Avondpartij   >   23.00 uur
Avondpartij   >   24.00 uur
Avondpartij   >   01.00 uur

ZAALVERHUUR | doordeweeks tot 17.00 uur

Recepties, presentaties en lezing

VERGADERRUIMTE
Vergaderruimte per dagdeel
Vergaderruimte hele dag

CAPACITEIT SOCIËTEIT
Presentatie
Receptie
Feest
Buffet
Sitting diner

CAPACITEIT VERGADERRUIMTE
Vergadertafel
Theateropstelling

STANDAARD AANWEZIG
Flipover
Wifi
Katheder
Sennheiser microfoon 

PERSONEEL
Manuur horeca
Manuur schoonmaak
Manuur beveiliging 
Manuur techniek
Rondleiding

750,00
850,00
950,00

1.050,00

375,00

200,00
350,00

100 personen

250 personen

200 personen

125 personen

100 personen

25 personen

40 personen

gratis
gratis
gratis
gratis

25,00
25,00
35,00
35,00

100,00

€

€

€

€per uur
per uur
per uur
per uur

Bij Arti et Amicitiae kunt u voor al uw gelegenheden terecht. Of u nu op zoek bent 
naar een ruimte voorzien van apparatuur en technische ondersteuning voor een 
vergadering of een sfeervolle zaal waar u uw bruiloft of een ander bijzonder 
evenement kunt vieren. Alles is mogelijk in ons prachtig, historisch 
pand in het centrum van Amsterdam.

VERHUUR EN OVERIGE KOSTEN
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150
80

50
140
250
250
450

50
50

600

€

€

€

per dag
per stemming

per deel

VERHUUR EN OVERIGE KOSTEN

MUZIEK
Yamaha vleugel 
Pianostemmer

APPARATUUR
Beamer, scherm en audio
Verlichting houten beelden
Movingheads
Professionele DJ-set
DJ-set, verlichting houten beelden en movingheads

OVERIGE
Garderobe
Podium
Afkoop keuken

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW
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Voorafgaand aan de activiteiten houden de event manager en de tijdelijk huurder/
gebruiker een schouwing van de locatie. Precaire punten worden genoteerd en/of 
fotografisch vastgelegd. Vóór vertrek worden eventuele schades vastgelegd.

Er geldt een rookverbod in het hele gebouw, met uitzondering van de rooksalon.

Het is onder geen enkele voorwaarde toegestaan kozijnen van de ramen, deuren en 
‘poorten’ op welke manier dan ook te bewerken, aan te passen, verven, verduisteren, 
beplakken etc. en/of gaten te boren of spijkers te slaan in genoemde oppervlakten etc.

Het is niet toegestaan voorwerpen op te hangen aan het plafond.

Nooduitgangen moeten ten alle tijde een vrije toegang hebben van minimaal 1.20 
meter in alle richtingen.

Vluchtroutes mogen nooit en op geen enkele manier belemmerd worden, ook mag er 
niets tijdelijk worden opgeslagen dat vluchtroutes op welke manier dan ook belemmert. 

De vloer mag onder geen enkele voorwaarde worden bespijkerd, beplakt, gekit, 
beschilderd of anderszins behandeld. Zware voorwerpen worden alleen geplaatst in 
overleg met de Technische Dienst.

Het is niet toegestaan kunstwerken van de muren te verwijderen.

Gaten boren of spijkeren in de muren is onder geen enkele voorwaarde toegestaan.

Apparatuur/verlichting mag alleen in overleg en op aanwijzing van de Event Manager 
worden geplaatst.

Berlagestoelen en overige meubelen mogen alleen verplaatst en weggeruimd worden 
in het bijzijn van de Event Manager. Het is onder geen enkele voorwaarde toegestaan op 
tafels of stoelen te staan. 

Het is onder geen enkele voorwaarde toegestaan om tape/plakband aan te brengen op 
vloeren, muren, deuren, kozijnen en meubelen. 

Arti is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van door huurder meegebrachte 
apparatuur en/of persoonlijke bezittingen, of letsel toegebracht aan personen door 
personen die op uitnodiging van huurder in het pand aanwezig zijn. 

De huurder dient zelf te zorg te dragen voor beveiliging van zijn of haar goederen en/of 
gasten. 

Ontstane schade en herstel van ontstane schade door het niet naleven van een of meer 
van bovengenoemde punten door de huurder komt voor rekening van de huurder en 
wordt direct aan de huurder in rekening gebracht. 
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HUISREGELS ARTI ET AMICITIAE

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca
(UVH) van toepassing en de door Arti et Amicitiae zelf gestelde voorwaarden.  
Deze liggen bij ons ter inzage of worden kosteloos toegezonden. De UVH zijn bindend 
voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.

ALGEMENE VOORWAARDEN
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CONTACT EN BEREIKBAARHEID

TE VOET
Arti et Amicitiae is gevestigd op het Rokin, in hartje Amsterdam. 
Het is op 15 minuten loopafstand vanaf Amsterdam Centraal Station.

PER TRAM
Arti is goed te bereiken met de tram. 
Vanaf het Centraal Station kunt u de tramlijnen 4 | 9 | 16 en 24 pakken.

PARKEERGELEGENHEID
Verder kunt u in de omgeving parkeren in de parkeergarages:
Parkeergarage Geelvinck | Singel 540
Bijenkorf | Beursplein 15 
De Kolk | Nieuwezijds Kolk 18
Stopera | Waterlooplein 28

Het Rokin is gelegen in het Centrum en loopt van de Dam naar het Muntplein. 

ARTI Rokin 112
ARTI Rokin 112

COLOFON
Dit is een uitgave van Maatschappij Arti et Amicitiae
Ontwerp | Maaike Visser
Foto’s | Cleo Campert: MuseumNacht
Foto’s | Xander Remkes: interieur

CONTACTGEGEVENS
Arti et Amicitiae   
Rokin 112 | 1012 LB Amsterdam   
020-623 29 95 | hannah@arti.nl | www.arti.nl


