event brochure.

let’s create
memories
together.
B. Amsterdam is de start-up hub van Amsterdam. Verspreid over onze drie gebouwen
beschikken wij over de mogelijk elk event tot een succes te maken. We zijn er voor jou
als je motivatie en inspiratie nodig hebt, als je op zoek bent naar verbinding, creativiteit
en een stukje comfort. Wij zijn er voor jou om nieuwe ideeën te vinden of juist verder uit te
werken. Wij brengen positieve energie en nieuwe inzichten. Wij zijn er voor de ondernemers, de avonturiers en de jonge honden. Voor de early adopters en de perfectionisten.
B. Amsterdam huisvest een grote diversiteit aan innoverende bedrijven en is daarom de
perfecte locatie voor jouw event.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Meerdere event ruimtes voor 6 of 700 gasten
32 ruimtes verspreid over 8.000m2
Een groot parkeer dek met 800 plekken
Binnen 10 minuten bij Schiphol
Binnen 2 minuten op de ring
In-house catering
In-house audio-video partner
Green-screen Studio
Rooftop restaurant Bar Bistro Bureau
… en nog veel meer

Meer weten of een vrijblijvende informatie ontvangen? Neem contact met ons op.

B. Amsterdam
Johan Huizingalaan 763a
1066 VH Amsterdam
T:
+31 20 2612 519
E:
events@b-amsterdam.com
W:
www.b-amsterdam.com
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where to find what.
4

Zoals je op de vorige pagina hebt kunnen lezen beschikken wij bij B. Amsterdam over
meer dan 30 verschillende event ruimtes. Op de volgende pagina’s hebben we onze
meest populaire spaces uitgelicht.
Op onze specifieke B. Events website komen alle ruimtes aan bod, maar hier tonen we je
graag onze favorieten, de evergreens, de hardlopers van de kaart.
Gebruik deze brochure voor inspiratie en op het moment dat je graag meer zou willen
weten of deze of andere vergelijkbare ruimtes staat ons getalenteerde event team
uiteraard voor je klaar.

5

the wiechert.
// ruimtelijk, licht, industrieel
6

Wiechert Schenk (1982-2016) was een van de mede-oprichters en ontwikkelaars
van B. Amsterdam. Wiechert was bij ons vanaf het prille begin als collega,
vastgoedontwikkelaar, ondernemer en vriend. We herinneren en eren hem en gaan
verder met zijn nalatenschap.
De akoestiek van The Wiechert is professioneel aangepakt en daardoor uitermate
geschikt voor opnames. De ruimte wordt standaard verhuurd met basic set-up en
aanwezig meubilair, standaard AV-set en één technicus.
// Theater 		
// Ronde tafel
// Borrel 		

700 personen
400 personen
800 personen

Makkelijk te combineren met onze vijf meest populaire break-out spaces op de
begane grond van B.1, te weten:
• The Arianna
• The Richard
• The Oprah
• The Muhammad
• The Chris

7

the wiechert.

the sheryl.
// spectaculair, licht en formeel
10

Sheryl Kara Sandberg (1969) is het meest bekend om haar rol als Chief Operating Officer
van Facebook. Maar haar impact op de wereld is vele malen groter dan dat. Ze is een
stom voor gender equality over de hele wereld en blijft zich inspannen voor meer vrouwen
in het bedrijfsleven, vooral aan de top.
The Sheryl bevindt zich op de negende verdieping van het enige aardbevingsbestendige
gebouw van Amsterdam. De unieke ‘flightdeck’ ruimte beschikt over spectaculair uitzicht
over de stad, van Schiphol tot de Zuidas en de Westertoren. AV en een extra lounge
worden op aanvraag verzorgd.
// Boardroom

18 personen
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the muhammad.
// licht, groen en rustig
All humans are born entrepreneurs. Althans, dat is hoe Muhammad Yunus,
de bedenker van het microkrediet, er over denkt. In 1940 geboren in wat
later Bangladesh zou worden, één van de armste landen ter wereld. Tijdens
zijn studie economie aan Chittagong University bedacht hij het concept van
microkrediet. Zonder enige ervaring in het bankwezen zette hij Grameen Bank
op, een non-profit bank die kleine leningen verstrekt zonder enig onderpand.
Zijn concept is uiteindelijk over de hele wereld toegepast en in 2006 won hij de
Nobelprijs voor de Vrede.
The Muhammad is een rustige ruimte met licht van twee kanten. Je vindt ‘m
op een hoek en herkent ‘m aan zijn groene behang. AV is niet standaard
inbegrepen, maar wordt op aanvraag verzorgd.
// Theater		

120 personen

the chris.
// licht en glansrijk
14

Vele jaren had Christopher Gardner (Milwaukee, 1954) had geluk niet aan zijn zijde. In de
jaren tachtig, na een rits ongelukkige gebeurtenissen woonde hij op straat, samen met
zijn jonge zoon. Ze sliepen op zijn kantoor, op treinstations en in parken. Op een dag zag
hij een man in een felrode Ferrari en vroeg hem wat hij voor werk deed. De bestuurder
was stockbroker en Gardner twijfelde niet lang. ‘Chris’ is nu CEO en oprichter van
Christopher Gardner International Holdings en zijn totale vermogen wordt geschat op 165
miljoen USD. Klinkt bekent toch? Kan kloppen, The Pursuit of Happiness met Will Smith
gaat over zijn leven.
The Chris is een rustige ruimte met daglicht van twee zijden, die regelmatig wordt
ingezet als break-out space voor The Wiechert. Geinig detail is dat de ruimte volstaat met
trofeeën in alle soorten en maten. Heb je hier AV support nodig? Laat het ons weten.
// Ronde tafel		

40 personen

15

the oprah.
// stories to tell
Het levensverhaal van een van de meest machtige vrouwen in de wereld
is er eentje volgens het boekje van The American Dream. Oprah Winfrey
(Mississippi, 1954) overwon armoede, racism, sexueel misbruik en
verwaarlozing om een van meest vermogende en invloedrijke vrouwen ter
wereld te worden.
Gedurende 25 jaar was ze de host van The Oprah Winfrey Show en ontving ze
meer dan 20.000 gasten. In 2013 ontving ze van President Obama de hoogst
mogelijke Amerikaanse onderscheiding met daarbij de volgende woorden:
“Oprah’s greatest strength has always been her ability to help us discover the
best in ourselves.”
Ook The Oprah is een ruimte die regelmatig wordt ingezet als break-out space
voor The Wiechert. Heb je hier AV support nodig? We zijn er voor je.
// Carré		

15 personen

the studio’s.
// state of the art technology
18

De wereld is veranderd en ook wij hebben ons aangepast. Omdat we niet meer bij elkaar
kunnen komen maar toch hunkeren naar kennis en ervaring, hebben we een volledig
virtuele beleving voor onze gasten gecreëerd. We beschikken over drie studio’s, volledig
uitgerust met state of the art technology.
Deze multifunctionele studio’s worden beheerd door een creatief evenemententeam, dat
samen met een groep ervaren video-, licht- en geluidstechnici al jaren verantwoordelijk is
voor spraakmakende (online) evenementen, congressen, concerten en theatershows.

the jack.
// greenhouse
Jack Dorsey was al van jongs af aan aan het programmeren. Als college
dropout bedacht hij het concept van ‘twtter’ in 2006. Een individuele sms voor
communicatie met kleine groepen. Het concept werd in eerste instantie niet
helemaal goed begrepen. Inmiddels staat het bekend als het Twitter en is het
de snelste vorm van informatie op het internet. Een top 10 platform met 319
miljoen gebruikers in 2016.
The Jack is een ruime greenhouse die helemaal van glas is gemaakt. AV
support nodig? Tegen meerprijs hebben we verschillende mogelijkheden.
// Boardroom		

20 personen

the atrium.
// input
Deze unieke ruimte is de perfecte uitvalsbasis voor een grootschalig evenement. Met veel
daglicht en directe toegang tot meerdere break-out spaces, private offices en natuurlijk
onze studio’s is deze bijzondere ruimte uitermate geschikt voor jouw event.
Direct aan de ingang van het gebouw gelegen en te configuren tot congress zaal met
walking dinner of ontvangstruimte voor een evenement tot wel 1000 bezoekers.
// Expo hal		

1000 personen
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specs.
24

catering.

Hieronder staan al onze ruimtes en bijbehorende specificaties.Een aantal ruimtes hebben
een eigen pagina op onze website, klik op de naam om deze te bekijken. Beamer,
scherm en speakers worden tegen een meerprijs van €125 aangeboden.
zaal

In

cap.

set-up

m2

AV

Richard

B.1

120

theatre

135

beamer, scherm & speakers

Wiechert
Muhammad
Chris

B.1
B.1
B.1

800
120
40

flexible
theatre

round table

972
123
85

inclusief

beamer, scherm & speakers
beamer, scherm & speakers

Oprah

B.1

15

carré

49

beamer, scherm & speakers

Arianna

B.1

12

carré

49

beamer, scherm & speakers

Henry

B.1

40

round table

81

beamer, scherm & speakers

Freddy
Elon
Tim

Mark

Louis

Howard
Kari

Jack

Sheryl

Gordon
Russel
Woz

Mary-Kate
Ingvar

Markus
David

Thomas

Larry & Sergey
Joanne

Jessica
Daniel
Anita

Norio

Ferruccio
Shawn

Atrium Bar

B.1
B.1
B.1
B.1
B.3
B.3
B.3
B.3
B.3

B.1

B.1

B.1

B.1

B.1

B.1

B.1

B.1

B.1

B.2

B.2

B.2

B.3

B.3

B.3

B.3
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25
18

160
250
200
80
70
20
18
8

4

4

4

4

4

4

4

4

6

6

6

6

6

6

6

1000

arena

U-shape
theatre
theatre
theatre
theatre
theatre

boardroom
boardroom

meeting unit

meeting unit

meeting unit

meeting unit

meeting unit

meeting unit

meeting unit

meeting unit

meeting unit

meeting unit

meeting unit

meeting unit

meeting unit

meeting unit

meeting unit

meeting unit
expo hall

60
81

162
243
188
94
85
84
80

15-20

15-21

15-22

15-23

15-24

15-25

15-26

15-27

15-28

15-29

15-30

15-31

15-32

15-33

15-34

15-35
1000

beamer, scherm & speakers
beamer, scherm & speakers
beamer, scherm & speakers
beamer, scherm & speakers
inclusief

beamer, scherm & speakers
beamer, scherm & speakers
beamer, scherm & speakers
beamer, scherm & speakers
scherm & HDMI

scherm & HDMI

scherm & HDMI

scherm & HDMI

scherm & HDMI

scherm & HDMI

scherm & HDMI

scherm & HDMI

scherm & HDMI

scherm & HDMI

scherm & HDMI

scherm & HDMI

scherm & HDMI

scherm & HDMI

scherm & HDMI

scherm & HDMI
op aanvraag

breakfast.
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kickstart
• koffie, thee en jus d’orange
• keuze uit:
croissant met jam
smoothie bowl (kokosbowl of açai bowl met vers fruit)
huisgemaakte granola met seizoensfruit
feast				
• koffie, thee en jus d’orange
• afgebakken broodjes en croissants, VanMenno broden
• luxe kaas- & vleeswaren, zoet beleg en een gekookt ei
• vers seizoensfruit met zuivel

meeting packages.
7,50

19,50

half day package			
• koffie en thee
• break item, zoals een muffin, donut of cookie
• all you need is lunch

29,50

full day meeting package 		
• koffie en thee
• break item, zoals een muffin, donut of cookie
• all you need is lunch
• power smoothie

39,50

27

full day meeting package deluxe		
46,50
• koffie en thee
• STACH break item, zoals vegan bananabread, carrot cake of een urban brownie
• happy, hungry & healthy lunch
• power smoothie
full day meeting package vegan 		
46,50
• koffie, thee en kruidenwater
• STACH break item, zoals vegan bananabread, carrot cake of een urban brownie
• vegan lunch
• power smoothie

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW en per persoon.

lunch.
28

all you need is lunch 		
• koffie, thee en DAY sappen
• broodjes (2,5 per persoon) belegd met:
geitenkaas
makreelmayonaise
gerookte hoenderborst
Old Amsterdam

19,50

happy, hungry & healthy 		
• koffie, thee en DAY sappen
• diverse luxe broodjes belegd met:
gerookte zalm
runderrookvlees
avocadospread
belegen kaas
• side salad zoals salade Niçoise of Caesar
• boerenhangop met seizoensfruitcompote en Bastognecrumble

23,50

vegan lunch 			
• koffie, thee en DAY sappen
• vegan bowl, zoals geroosterde bloemkool, kikkererwten en
quinoa met citroen en tahini
• soft tortilla, bijvoorbeeld met kikkererwten, witte boon & spinazie
• belegd zuurdesembrood, bijvoorbeeld met groentespread, gepofte
tomaat en peterselie

25,00

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW en per persoon.
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dranken.
welkomstdrankjes
prosecco
champagne
cocktail

glas
7,50
11,50
12,50

fles
37,50
62,50

Hollands drankenarrangement
Onbeperkt (alcoholisch en non-alcoholisch) bier, huiswijnen, frisdranken,
water en sappen
1 uur
2 uur
3 uur
4 uur
5 uur

12,50
20,50
29,00
37,50
46,00

borrel.

Onze borrelarrangementen zijn verkrijgbaar vanaf 15 personen.
snack attack			
• 1 uur onbeperkt bier, huiswijn en fris
• krokante kaasstengels en gezouten bonenmelange op tafel
• kalfsbitterballen met mosterd (3 p.p.)

18,00

healthy delight 		
• 1 uur onbeperkt bier, huiswijn en fris
• vegetarische hapjes (3 p.p.), zoals:
mini groenteloempia met koriander-chilisaus
kaastengel met mosterdmayonaise
tafelgarnituren, zoals:
maiszoutjes
kaasstengels
gezouten bonenmelange

20,00

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW en per persoon.

hot appetizers 		
• 1 uur onbeperkt bier, huiswijn en fris
• bitterballen met luxe vulling (4 p.p.)
• tafelgarnituren, zoals:
maiszoutjes
kaasstengels
gezouten bonenmelange

22,50

aperitivo			
• 1 uur onbeperkt bier, huiswijn en fris
• toast & crostini’s luxe belegd (4 p.p.), met bijvoorbeeld:
dungesneden rundvlees met kaas en truffelmayonaise
geroosterde paprika, schapenkaas en groene kruidenolie
gerookte zalm, gezouten citroenmayonaise en komkommercress

25,00

veganlicious 			
• 1 uur onbeperkt bier, huiswijn en fris
• luxe veganistische borrelhapjes (3 p.p.), zoals:
zuurdesem toast, citroenhummus en zoetzure groenten
Nashi-peer met gemberbier en pistache
gefrituurde avocado chunks met spicy srirachamayonaise
krokante cup van tortilla met Mexican pulled oats

25,00

buffetten.

Onderstaande arrangementen zijn verkrijgbaar vanaf 15 personen.

32

soup & salad 			
• verschillende salades, bijvoorbeeld:
groene salade
quinoasalade
caesarsalade
• verschillende soepen, zoals:
zoete aardappelsoep
geroosterde bloemkoolsoep
pastinaaksoep

17,00

Dutch glory			
27,50
• verschillende koude gerechten, bijvoorbeeld:
quinoasalade met gele biet, erwten, geroosterde noten, yoghurtdressing en munt
noedelsalade met geroosterde kip, paksoi, paprika, kokos en vliespinda’s
frisse groene salade met diverse toppings en dressing
• verschillende warme gerechten, zoals:
gestoofde kippendij met groenten en rode wijnjus
gebakken koolvis op spitskool en kerrie beurre blanc
Hollandse aardappelpuree met nootmuskaat
vergeten groenten uit de oven met pesto
• boerenlandbrood met gezouten boter
Italiano per tutti 		
• verschillende koude gerechten, bijvoorbeeld:
caprèse met tomaat, mozzarella, pesto & mesclun
panzanella salade van brood, tomaat, olijven, rode ui en kappertjes
tomatensoep met kruidenolie
landbrood met olijven tapenade & roomboter
• verschillende warme gerechten, bijvoorbeeld:
lasagne met gehakt, groenten en oude kaas
penne à la funghi met groene kruiden
pasta pesto met kip, broccoli, rode ui en knoflook

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW en per persoon.

Indonesische rijsttafel 		
• gebakken eiernoedels met oosterse groenten en zwarte bonensaus
• runderstoof met sereh en kokosmelk
• geroosterde kippendijen met oriëntaalse pindasaus
• tofu, bloemkool, bonen, peen en kokossaus
• witte rijst, atjar tjampoer, seroendeng, gebakken uitjes, sambal en kroepoek

27,50

streetfood buffet		
• spicy chickenburger, koolsla, chili-mayonaise en cheddar
• Sloppy Joe dog ‘fat dog style’ met jalapeño’s, cheddar en kruidenmayonaise
• soft burrito met pittig rundergehakt, ijsbergsla, tomaat, paprika, mais,
geraspte kaas en crème fraïche
• Macaroni met een keuze uit 2 sauzen (tomaat-geroosterde groenten
of tonijnsaus) en diverse toppings zoals mozzarella, pijnboonpitten, croutons
en zongedroogde tomaat

29,50

33

22,50

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW en per persoon.

bbq.

Onze bbq’s zijn verkrijgbaar vanaf 15 personen.
fire it up			
vlees & vis
• varkensworstje
• slow smoked runderpastrami
• gegrilde kippendijen
• botervis in bananenblad met tomatensalsa

32,50

vegetarisch
• knolselderij-kebab
• hasselback aardappelen
bijgerechten en garnituren
• coleslaw met komijn en appelcider
• groene salade met vinaigrette, rauwkost en croutons
• aardappelsalade met bieslook
• maïssalade met limoen, rode peper en koriander
• breekbrood en focaccia met boter en aioli
• BBQ-saus, cocktailsaus, ketchup, sriracha- en gewone mayonaise
grillin’ & chillin’		
dit arrangement betreft een uitbreiding van het arrangement hierboven, met:

39,50

vis
• zalmrilette met bieslook & crème fraîche
• gemarineerde black tigergarnalen
vegetarisch
• gekonfijte tomaten met balsamico en basilicum
• geroosterde seizoensgroenten
• geroosterde ananas met rozemarijn en kokosrijst
bijgerechten
• maïssalade met limoen, rode peper en koriander
• salade van couscous met mediterranse groenten en muhammara

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW en per persoon.

walking dinner.

Onderstaande arrangementen zijn verkrijgbaar vanaf 25 personen.

36

Het walking dinner is een luxe diner dat wordt geserveerd terwijl jouw gasten van een
drankje genieten aan de statafels. Bij het samenstellen van het menu houden wij zoveel
mogelijk rekening met seizoensgebonden producten.
Om deze reden zullen wij altijd een voorstel doen dat binnen het seizoen van het evenement past en aansluit op jouw wensen. Hieronder tref je twee voorbeeldmenu’s.

inspiratiemenu

vegan inspiratiemenu

gebakken runderkophaas

geroosterde biet

6 gangen voor 48,50

6 gangen voor 48,50

spinazie, ansjovis, dragonmayonaise,

zoet zuur van chioggia biet, zilverzuring,

krokant rijstvel

mierikswortelcrème, gepofte quinoa

gepekelde kabeljauw

gekonfijte artisjokken

gravad laxdressing, koolrabi, zuring

vinaigrette van gefermenteerde walnoot,
hazelnootcrème, chips van artisjok

pastinaaksoep

peer, amandelstengel

groene gazpacho

boekweit, tomaat, granaatappel

kalfzijlende

zoete aardappeltaart, groene aspergetips,

coquille van rettich

bearnaisesaus

edamame, noedels, miso-vinaigrette, sesam

pompoengnocchi

in zoutkorst gepofte koolraap

pompoencrème, paddenstoelen, truffeljus,

kletskop van maïs, macadamia, hangop,

gepofte pompoenpitten

vinaigrette van cassis en lavas

pure chocolademousse

vegan chocolademousse

fudge, gezouten karamel, Oreo

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW en per persoon.

gekonfijte kumquat, bananenbrood,
specerijen

feest.

Onderstaande arrangementen zijn verkrijgbaar vanaf 25 personen.
around the world		
• 4 uur drankarrangement inclusief (alcoholisch en non-alcoholisch) bier,
huiswijnen, frisdranken, mineraalwater en sappen
• tortillachips met verse salsadip op de tafels
• Warme snacks met sauzen:
bitterballen
kaasstengels
mini loempia’s
• late night snack

44,50

rendez-vous 			
• 5 uur drankarrangement inclusief (alcoholisch en non-alcoholisch) bier,
huiswijnen, frisdranken, mineraalwater en sappen
• streetfood buffet
• tortillachips met verse salsadip op de tafels
• Warme snacks met sauzen:
bitterballen
kaasstengels
mini loempia’s
• late night snack

69,00

Op zoek naar meer? We brengen je evenement, feest, borrel of diner  graag naar een
onvergetelijk niveau. Laat je gasten ontvangen door de complimentenmeisjes, zet
een live band in bij ontvangst of laat een dj de muzikale invulling verzorgen. Wat voor
entertainment of culitainment je ook wenst, we adviseren je graag.

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW en per persoon.

B. Amsterdam
Johan Huizingalaan 763a
1066 VH Amsterdam
+31 20 2612 519
events.ams@b-buildingbusiness.com
www.b-amsterdam.com

