
Kerst- & Nieuwjaars-

arrangementen



Combineer de hospitality van 
Amsterdam ArenA Congrescentrum met een uniek Festival

Het Nederlands IJsbeelden Festival is met meer dan 150.000 bezoekers uitgegroeid tot het grootste winterevenement
van Nederland. Van zaterdag 10 december 2016 tot en met zondag 5 februari 2017 vindt dit internationale ijssculpturen
evenement plaats op de Arena Boulevard in Amsterdam. Een uniek evenement ook voor zakelijk publiek.

’sWerelds beste ijskunstenaars komen naar Nederland
Meer dan 40 van de beste ijscarvers ter wereld komen in november naar Nederland om hun kunsten te tonen. De uit
16 verschillende landen afkomstige kunstenaars creëren in enkele weken tijd adembenemende sneeuw- en
ijssculpturen en imposante themawerelden.

“Music Inspires”
Het thema voor het Nederlands IJsbeelden Festival 2016-2017 is: ‘Music Inspires’. Wereldberoemde artiesten, muziek
stijlen, muziekinstrumenten, componisten en muzikanten worden in glinsterend sneeuw en kraakhelder ijs uitgebeeld.
In combinatie met ‘special effects’ worden ijsbeelden van wel 6 meter hoog, met meer dan 275.000 kilo ijs, 275.000 kilo
sneeuw en een temperatuur van -10°C, tot leven gewekt.

www.ijsbeelden.nl

http://www.ijsbeelden.nl/


€ 44,50 

per 

persoon
excl. BTW Duur arrangement: 2 uur

 Keuze uit: Buenos Aires ’72 of Tokio ’95

 Ontvangst met Glühwein en chocolademelk bij Ajax dug-out

 Hollands dranken assortiment: bier, wijn en fris

 Diverse garnituren en amuses

 Zaal in winterse sferen

Borrelarrangement

Prijzen zijn excl. toegang tot ijsbeeldenfestival 



€ 64,50 

per 

persoon
excl. BTW

 Duur arrangement: 5 uur

 Keuze uit: Buenos Aires ’72 of Tokio ’95

 Ontvangst met Glühwein en chocolademelk bij Ajax dug-out 

 Hollands dranken assortiment: bier, wijn en fris

 Diverse garnituren en amuses 

 Zaal in winterse sferen

Feestavond arrangement

Prijzen zijn excl. toegang tot ijsbeeldenfestival 



€ 94,50 

per 

persoon
excl. BTW Duur arrangement: 5 uur

 Keuze uit: Buenos Aires ’72 of Tokio ’95

 Ontvangst met Glühwein en chocolademelk bij Ajax dug-out

 Hollands dranken assortiment: bier, wijn en fris

 Diverse garnituren en amuses 

 Avondfeest (2 amuses per persoon)

 Walking dinner: 8-gangen

 Zaal in winterse sferen

Walking dinner arrangement 

Prijzen zijn excl. toegang tot ijsbeeldenfestival 



€ 108,50 

per 

persoon
excl. BTW

 Duur arrangement: 5 uur

 Keuze uit: Buenos Aires ’72 of Tokio ’95

 Ontvangst met Glühwein en chocolademelk bij Ajax dug-out

 Hollands dranken assortiment: bier, wijn en fris

 Diverse garnituren en amuses

 Avondfeest (2 amuses per persoon)

 Uitgeserveerd 3-gangen diner

 Zaal in winterse sferen

3-gangendiner arrangement

Prijzen zijn excl. toegang tot ijsbeeldenfestival 



€ 47,50 

per 

persoon
excl. BTW

 Duur arrangement: 2 uur

 Keuze uit: Skybar of Koninklijke loge

 Ontvangst met een GingerSparkler

 Hollands dranken assortiment: bier, wijn en fris

 Diverse garnituren en amuses

 Zaal in winterse sferen

Borrelarrangement 

Prijzen zijn excl. toegang tot ijsbeeldenfestival 



€ 47,50 

per 

persoon
excl. BTW

Borrelarrangement Bar Italia Rome ’96

 Duur arrangement: 2 uur

 Zaal: Bar Italia Rome ’96

 Ontvangst met een GingerSparkler

 Hollands dranken assortiment: bier, wijn en fris

 Italiaans fingerfood by Mario

 Zaal in winterse sferen

Prijzen zijn excl. toegang tot ijsbeeldenfestival 



€ 114,50 

per 

persoon
excl. BTW

 Duur arrangement: 4 uur 

 Keuze uit: Skybar, Koninklijke loge of Brasserie Paardenburg bij Bobby

 Ontvangst met een GingerSparkler

 Hollands dranken assortiment: bier, wijn en fris

 Diverse garnituren en amuses

 3-gangendiner Brasserie Paardenburg

 Zaal in winterse sferen

Borrel & diner arrangement 

Prijzen zijn excl. toegang tot ijsbeeldenfestival 



€ 140,00 

per 

persoon
excl. BTW

 Duur arrangement: 5 uur

 Keuze uit: Skybar, Koninklijke loge of On 5th

 Ontvangst met een GingerSparkler

 Hollands dranken assortiment: bier, wijn en fris

 Diverse garnituren en amuses

 3-gangendiner Jamie van Heije On 5th

 Zaal in winterse sferen

Borrel & diner arrangement

Prijzen zijn excl. toegang tot ijsbeeldenfestival 



“Drie factoren zijn van 
groot belang geweest in
mijn carrière tot nu toe; 
passie, passie en passie’’.

Jamie van Heije suggestie menu:

Amuse

Kleine amuse geïnspireerd op het seizoen met

brood en boter

Voorgerecht

Gemarineerde zalm met creme van wasabi,

zacht gegaarde eidooier en gepofte quinoa

Hoofdgerecht

Amerikaanse Black Angus steak met zachte

crème van prei, geroosterde bosui, gebakken

boleet en jus van rode wijn

Side dish tijdens het hoofdgerecht

Gebakken champignons,

frisse witte koolsalade,

gebakken aardappelen

Dessert

Panna cotta van koffie, Baileys en limoenblad

met kruim van cacao



€ 100,00 

per 

persoon
excl. BTW

Borrel & diner arrangement

 Duur arrangement: 4 uur

 Zaal: Bar Italia Rome ’96

 Ontvangst met een GingerSparkler

 Hollands dranken assortiment: bier, wijn en fris

 Italiaans fingerfood door Mario

 Italiaans buffet

 Zaal in winterse sferen

Prijzen zijn excl. toegang tot ijsbeeldenfestival 



€ 110,00 

per 

persoon
excl. BTW

Xmas Livingroom Borrel 
(vanaf 100 personen)

 Duur arrangement: 3 uur

 Zaal: Athene ’87

 Ontvangst met een GingerSparkler

 Sea of Gin bar

 Mini Burger Bar en Fat Dog Bar

 Zaal op aanvraag ingericht

Prijzen zijn excl. toegang tot ijsbeeldenfestival 



€ 80,00 

per 

persoon
excl. BTW

Xmas Livingroom Borrel 2
(vanaf 100 personen)

 Duur arrangement: 3 uur

 Zaal: Athene ’87

 Ontvangst met een GingerSparkler

 International bar

 Mini Burger Bar en Fish & Chips

 Zaal op aanvraag ingericht

Prijzen zijn excl. toegang tot ijsbeeldenfestival 



€ 155,00

per 

persoon
excl. BTW

 Duur arrangement: 5 uur

 Zaal: Athene ’87

 Ontvangst met een GingerSparkler

 Cocktail bar

 Diverse garnituren en amuses

 Dinersuggestie: Rest. ‘de Kruidfabriek’ by Peter Lute

 Feestelijke avond na het diner

 Zaal op aanvraag ingericht 

Xmas Livingroom Dinner Party
(vanaf 100 personen)

Prijzen zijn excl. toegang tot ijsbeeldenfestival 



Overzicht zalen 

Athene ’87                                                            Buenos Aires ’72



Overzicht zalen

Brasserie Ajax                                                   Bar Italia Rome ’96



Overzicht zalen 

On 5th                                                      Brasserie Paardenburg



Overzicht zalen

Koninklijke loge                                                            Skybar



RESERVEREN KERST- & NIEUWJAARS-
ARRANGEMENTEN

 Een perfecte locatie voor borrel of diner
 Beschikbaar vanaf 20 personen
 Geheel in gezellige, winterse sferen
 Extra entertainment mogelijk

INFORMATIE OF RESERVEREN?

+31 20 311 1306

sales@amsterdamarena.nl


