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Bij De Bosbaan kom je voor het mooie uitzicht, de mooie 
natuur, voor een lekkere kop koffie, een lunch of een diner. 
Een vergadering, verjaardagsborrel, symposium, huwelijk of 
bedrijfsfeest? Ook dit kan bij De Bosbaan! Wij hebben voor 
ieder wat wils, met als enige overeenkomst dat je altijd uitzicht 
hebt op de mooie Bosbaan en je de hele dag zon hebt! 

In onze mooie evenementenzaal, met grote brede ramen en 
uitzicht op De Bosbaan, kun je met groepen tot 200 personen 
terecht. Maar ook de benedenruimte en het prachtige terras 
kan voor jouw event gebruikt worden voor maximaal 400 
gasten. 

Kun je in onze brochure toch niet vinden wat je zoekt? Vraag 
het ons en wij kunnen het (bijna) altijd regelen! 

Wie zijn wij?

• Locaties
• Food & Beverage
• Vergaderen
• En ook nog
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Locaties
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Onze grote eventruimte leent zich voor allerlei bijeenkomsten 
en feesten. Of het nou voor een vergadering, promotiefeest of 
walking diner is; je hebt altijd prachtig uitzicht op de Bosbaan, 
een eigen bar, toiletgroep en ingang. 

De capaciteit van onze eventruimte is 200 personen. Wij 
houden altijd rekening met jouw wensen, waardoor de indeling, 
opstelling en aankleding van jouw feest, vergadering, borrel 
of diner is ingericht zoals jij dat wilt!

1 dagdeel 
van 08:30 tot 17:00 of 
ma-vrij van 17:00 tot 01:00
zat en zon van 17:00 tot 02:00

Prijzen Hoogseizoen
april - mei 
juni - juli  

september - december

2 dagdelen
ma-vrij van 08:30 tot 01:00
zat en zon van 08:30 tot 02:00

350 250

700 500

Bovenzaal bij De Bosbaan

Laagseizoen
januari - februari 
maart - augustus 

oktober - november

LOCATIES
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Sit-down
120 personen

Theater
200 personen

Receptie
200 personen

Cabaret
24 personen

We gaan in de evenementenruimte uit 
van een capaciteit van  200 personen, 
maar dit hangt af van de gekozen 
opstelling van de ruimte. 

We beschikken over een grote 
hoeveelheid tafels, statafels en stoelen 
om het voor elke gelegenheid naar 
wens te maken.  Hier staan de meest 
gekozen opstellingen ter inspiratie, 
maar schroom niet om jouw andere 
ideeën met ons te bespreken. 

Opstellingen & capaciteit bovenzaal

U-vorm
20 personen

LOCATIES
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Geen besloten ruimte nodig? In ons restaurantgedeelte en op 
ons terras kan je ook terecht voor jouw georganiseerde ontbijt, 
borrel of diner. Wij zorgen ervoor dat er een mooi gedeelte 
voor jullie wordt gereserveerd en afgezet, zodat je wel je 
eigen gedeelte hebt, maar ook gezellig bij andere dinerende 
en borrelende gasten staat of zit. Als het zonnetje schijnt 
sta je heerlijk buiten, maar bij slechte weersvoorspellingen 
organiseren wij altijd een plek binnen voor jou en je groep.

Restaurant & Terras

1 dagdeel 
van 08:30 tot 17:00 of 
ma-vrij van 17:00 tot 01:00
zat en zon van 17:00 tot 03:00

Prijzen Hoogseizoen
april - mei 
juni - juli  

september - december

2 dagdelen
ma-vrij van 08:30 tot 01:00
zat en zon van 08:30 tot 03:00

200 125

400 250

Laagseizoen
januari - februari 
maart - augustus 

oktober - november

Capaciteit
Sit-down 

diner

350 250

Buffet

Terras 

Restaurant

Borrel & 
feest

70 120 120

50 70 70

*Capaciteit is op basis van een gedeelte van de ruimte, voor het 
afhuren van de gehele locatie zie volgende pagina.. 

LOCATIES
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Zie je jouw soort evenement er niet tussen staan? Bel 
onze event manager op 020 4044869 en laat weten hoe 
jij wilt dat jouw evenement er uit komt te zien. Het is bij 
ons ook mogelijk om verschillende ruimtes met elkaar te 
combineren of zelfs de gehele locatie af te huren! 

Gehele locatie 
Evenement op maat

LOCATIES
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Food & Beverage
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Er zijn verschillende opties die we aanbieden met betrekking 
tot drankjes. Zoals een drankenarrangement of dranken op 
nacalculatie. Wanneer je kiest voor dranken op nacalculatie 
kun je de actuele prijzen vinden op onze website. 

Kies voor een welkomstdrankje of een cocktailbar om jouw 
event compleet te maken.

Welkomstdrankje
Cava (ook 0.0 verkrijgbaar)    5

Champagne     9,5

Cocktail     v.a. 8

Mimosa      7,5

Aperol/ Limoncello Spritz   8

Dranken

Barren
Cocktailbar     v.a. 8

Gin bar     v.a. 9

Sappenbar      5

FOOD & BEVERAGE
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Dranken
Binnenlands drankenarrangement
Heineken tapbier, frisdrank, witte wijn, rode wijn, 
rosé wijn, Hollandse jenever, Vieux en Martini.

2 uur      22
3 uur      26
4 uur      30
5 uur      33
6 uur       36

Buitenlands drankenarrangement
Heineken tapbier, frisdrank, witte wijn, rode wijn, 
rosé wijn, Hollandse jenever, Vieux, Martini, gin, 
vodka, whiskey en rum.  

2 uur      28
3 uur      33
4 uur      38
5 uur      42
6 uur       46

Breid je arrangement uit met ons uitgebreide 
speciaalbieren assortiment.

Speciaalbieren     v.a. 4.5
Speciaalbieren 0.0%  v.a.  1

Speciaalbieren

FOOD & BEVERAGE
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Geniet van een heerlijk vullend lunchbuffet met 
verschillende rijkelijk belegde sandwiches, salades, 
soepen en hartige of zoete elementen. 

Lunch buffet

Voor erbij
Quiche     5
Vegetarisch & seizoensgebonden

Kroket op brood     5,5 
Keuze uit moutbrood of witte puntjes

Kaas- of saucijzenbroodje   4

Zoete broodjes     2,50
Croissants, chocoladebroodjes & kaneelbroodjes

Bananenbrood    3,25

De basis - sandwiches
Tonijnsalade – Frisse tonijnsalade, Granny Smith appel, 

radijs, kappertjes en veldsla

Geroosterde groenten - Geroosterde groenten met zoete 

aardappelcrème, feta en pecannoten

Carpaccio – Carpaccio, chimichurrimayonaise, Pecorino, 

rucola en krokante maïs

Oude kaas - Oude kaas, portsiroop, veldsla, zilverui en 

cornichons

13 p.p.

Salades
Twee goed gevulde salades

Caesar salade - Een stevige Caesar met little gem en 

huisgemaakte ansjovisdressing, krokante pancetta, malse 

sous-vide gegaarde kipfilet en een halfzacht gekookt eitje

Aubergine salade - Aubergine van de grill met antiboise, 

paprikacrème, feta en zonnebloempitten

6 p.p.

Overheerlijke huisgemaakte dagsoep
Vegetarisch mogelijk

Soep 5.5 p.p.

Lunch drankjes

Verse jus d’orange   3,65
Ook mogelijk per kan

Smoothies      5
Tropical, power & detox

Mimosa     6,75

Kan melk/ karnemelk   10

FOOD & BEVERAGE
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Borrel

Voor op tafel - to share

Tafelgarnituur       3,75 p.p.
Olijven, nootjes, crudité met humus en tzaziki & kaasstengels

Brood met aioli en olijfolie     4,5 

Borrelplank       18
Royale borrelplank met lavendelworstje van Brandt & Levie, 
olijven, Pecorino en dips met een Franse stokbroodje 

Nachos        12
Met pulled chicken +3,65

Crispy artisjok met amandelaïoli   6,5

Spiering met citroenmayonaise   7,25

 

Streetfood

Mini Bosbaanburger met huisgemaakte burgersaus

Mini halloumiburger op een brioche bol

Yakitori spiesjes met sesamzaad, bosui en seroendeng

Hotdog met truffelmayo, gekarameliseerde uien en champignons

Taco met pulled chicken, pico de gallo en crème fraîche

Falafel met soja-yoghurtsaus, pico de gallo op een brioche bol

 

7,5 p.p.

FOOD & BEVERAGE

Wij bieden een uitgebreid borrelassortiment aan met 
voor ieder wat wils. Kies en mix of laat je adviseren door 
ons team over de meest geliefde hapjes voor tijdens de 
borrel.
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Borrel

In samenwerking met ‘Meisjes met smaak’ bieden wij ook 
verschillende foodconcepten aan zoals het oestermeisje, 
champagnemeisje of macaronjongen. Prijs op aanvraag. 

Snacks
Bittergarnituur (3 stuks)    3,25

Bittergarnituur per stuk     1,1

Oesterzwamkroketjes     1,25

Garnalenkroketjes    1,25

Puntzak frites met mayo   3,75

FOOD & BEVERAGE

Bites
Eendenrillette
Met Amsterdamse uitjes in port geserveert op een crostini

Aubergine
Glaasje gevuld met gepofte aubergine, antiboise en feta

Zalm
Gerookte zalm met frambozenreductie op een crostini

Garnalen
Garnalencocktail met Hollandse garnalen en huisgemaakte whiskeysaus

3,75 p.p.
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Walking dinner

Walking dinner

Staand dineren met kleine gerechten die opeenvolgend 
worden uitgeserveerd als avondvullend programma. 
Maak een keuze uit onderstaande gerechten afhankelijk 
van het aantal gekozen gangen. We rekenen minimaal 
vijf gangen voor een volwaardige maaltijd. Houd rekening 
met eventuele extra kosten voor het inhuren van mastiek.

Gravad lax met frambozen citrusreductie, 

mierikswortelcrème en gedroogde zwarte 

olijvencrumble

Gepofte aubergine met antioboise en feta

Rouleau van gerookte eendenborst gevuld met rilette 

en een reductie van port 

Pulpo met beluga linzen en persillade

Ravioli van zomertruffel en boschampignons met een 

saus van truffel en 12 maanden gerijpte Pecorino

Kip sous-vide gegaard met zoete aardappel-crème, 

seizoensgroenten en mosterdjus

Chocoladereep gevuld met chocolademousse en 

nougatine 

 

Vegetarisch walking dinner
Gepofte aubergine met antioboise en feta

Crispy artisjok met amandelaïoli en puccia

Mediterraanse kikkererwtensalade met hummus en 

tzatziki

Seizoensgebonden seizoenssoep in champagne flute

Ravioli van zomertruffel en boschampignons met een 

saus van truffel en 12 maanden gerijpte Pecorino

Vegetarische quiche seizoensgebonden

Chocoladereep gevuld met chocolademousse en 

nougatine

5 gangen  42.5

6 gangen  47.5

7 gangen 51.5 

FOOD & BEVERAGE
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Sit-down dinner

Sit-down dinner

Zittend dineren aan lange, ingedekte tafels. Maak een 
keuze uit onderstaande gerechten en stel zo je eigen 
menu samen. Houd rekening met eventuele extra 
kosten voor het inhuren van mastiek.

Gravad lax - Gepekelde zalm in een groen jasje met 

frambozenreductie, mierikswortel en gedroogde 

olijvencrumble

Seizoensgebonden dagsoep

Pulpo met beluga linzen en persillade 

Brisket van de Texas smoker met BBQ jus, zoete 

aardappel crème en seizoensgroenten

Chocolatebar - Een gevulde chocoladereep met 

mousse, caramel, hazelnoten en vanillecremeux

 

Vegetarisch sit-down dinner
Gepofte aubergine met antiboise en feta

Seizoensgebonden dagsoep

Ravioli van zomertruffel en boschampignons met 

een saus van truffel, zwart zout en 12 maanden 

gerijpte Pecorino

Vegetarische quiche seizoensgebonden

Chocolatebar - Een gevulde chocoladereep met 

mousse, caramel, hazelnoten en vanillecremeux

2 gangen  29

3 gangen  36,5

4 gangen 42,5

5 gangen  47,5

FOOD & BEVERAGE
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Op de huis gegrilde zalm  

Bavette      7,5

Gegrilde groente van de BBQ  

BBQ

Add-ons

Salades
Watermeloensalade met feta en munt

Huisgemaakt aardappelsalade met spekjes

Gerst- & quinoasalade met citrus en basilicum

Geniet van een overheerlijk BBQ buffet, de gerechten 
zijn op de BBQ bereid. Toch een beetje het zomerse 
gevoel met de geur van brandend houtskool! 

Wil je er live cooking bij? Laat dat dan aan ons weten! 

Van de BBQ
Spareribs

Portobello 

Kipsaté met satésaus

(Vegetarische) Hamburger

Octopus

Maiskolf

2 soorten seizoensgroenten

Gemarineerde Jamaican ananas

On the side
Stokbrood met kruidenboter & olijfolie

Cocktail- & knoflooksaus

Add-ons
Zalm op de huid  8,5

Brisket  8,5

41.5 p.p.

FOOD & BEVERAGE
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Zomerbuffet
Soep
Frisse amandelgazpacho 

Geniet van een overheerlijk en smaakvol buffet in 
zomerse stijl. 

Warm
Sticky chicken 

Linzencurry 

Zoete aardappel masala

Bulgur 

Rode & witte rijst

On the side
Flatbread 

Moutbrood 

Hummus 

Muhammara

36.5 p.p.

FOOD & BEVERAGE

Salades
Couscous salade met groene kruiden 

Watermeloensalade met feta en munt
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Desserts & taart

Taart
Appeltaart    3,9 p.p     36,5 - 10 punten

Carrotcake    3,9 p.p.   36,5 - 10 punten 

Kwarktaart bosvruchten 5,3 p.p.  45,8 - 10 punten

Tartelette mix   5 p.p

Citroen meringue & Chocolade mokka

In samenwerking met onze patisserie Min Zeven uit Baarn en 
Patisserie Prenger uit Amstelveen bieden wij veel mogelijkheden 
voor desserts en taarten.

Taarten van Prenger
Via deze fantastische patisserie kunnen wij bijna iedere taartsoort 

regelen, eventueel met eigen tekst. Dit weten wij graag een week van 

tevoren, zodat wij de bestelling in huis kunnen halen. 

Hieronder een aantal taarten ter inspiratie:

Red velvet (6 peronen)    28

Salty caramel slof (6 personen)  25

Sachertaart (12 personen)  48

Dessertbuffet
Mix van verschillende desserts zoals:

- Cheesecake - Bosvruchten cheesecake op een koekbodem

- Chocolade - Een gevulde chocoladereep met mousse, 

caramel, hazelnoten en vanillecremeux

- Magnums - Witte- & melkchocolade mini magnums gevuld 

met chocolademousse

FOOD & BEVERAGE

Red Velvet

Sachertaart

Salty caramel slof

7,95 p.p.



19
Alle prijzen zijn exclusief BTW

Vergaderen
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Vergaderen bij De Bosbaan
Onze bovenzaal is de perfecte plek voor een vergadering, brainstormsessie of presentatie. 
De zaal is van alle gemakken voorzien en het uitzicht uitermate inspirerend en rustgevend. 

Met onderstaande faciliteiten en mogelijkheden stellen wij graag een bijpassend programma 
samen. 

Inbegrepen faciliteiten 
De volgende faciliteiten zitten bij de zaalhuur inbegrepen:

- Vergaderopstelling in U-vorm (of een andere opstelling)

- Gebruik van ons zakelijke Wifi netwerk

- 1 flip-over incl. toebehoren

AV en overige faciliteiten 
Beamer & projectiescherm  50

Microfoon     35

LCD scherm    100

Extra flip-over    15

Voor overige AV faciliteiten werken wij samen met een 

gespecialiseerde AV leverancier, welke bekend is met 

onze locatie en de mogelijkheden.  

Voor tussendoor
Bananenbrood     3,25

Croissants     2,5

Chocolade & bosbessenmuffins  3,25

Fruitschaal      1,5

Kaas- of saucijzenbroodjes  4

Mueslirepen     2,75

Bites we love     3,75

Gembershots     3,5

Smoothie     5

VERGADEREN
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Vergaderenarrangementen

Borrelarrangement
Onbeperkt bier, fris en wijn

Snacks

Tafelgarnituur

 Nootjes

 Crudité met humus en tzaziki

 Kaasstengels 

 Olijven

Bittergarnituur - 3 stuks per persoon

 Mix van vegetarisch en 

 niet-vegetarische  bittergarnituur

Vanaf 1 uur - 22,5 p.p. 

Koffie-, thee- & waterarrangement
Onbeperkt koffie, thee & water voor de gehele 

duur van de vergadering. 

Halve dag - 8,5 p.p.

Hele dag - 12,5 p.p. 

VERGADEREN

Luncharrangement
Sandwiches

Tonijnsalade – Frisse tonijnsalade, Granny Smith appel, 

radijs, kappertjes en veldsla

Geroosterde groenten - Geroosterde groenten met zoete 

aardappelcrème, feta en pecannoten

Carpaccio – Carpaccio, chimichurrimayonaise, Pecorino, 

rucola en krokante maïs

Oude kaas - Oude kaas, portsiroop, veldsla, zilverui en 

cornichons

Salades

Twee goed gevulde salades

Caesar salade - Een stevige Caesar met little gem en 

huisgemaakte ansjovisdressing, krokante pancetta, malse 

sous-vide gegaarde kipfilet en een halfzacht gekookt eitje

Aubergine salade - Aubergine van de grill met antiboise, 

paprikacrème, feta en zonnebloempitten.

Verse jus 

Glas verse jus d’orange

Er zijn verschillende supplementen mogelijk voor 

het lunchbuffet, denk aan soepen, warme broodjes, 

zoetigheden e.d.

23 p.p.
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En ook nog
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Stijl je evenement

Heb je hier al aan gedacht?

Entertain je evenement Leg je evenement vast
Ballonnen    v.a. 80

Bloemen    v.a. 60

Themapakket  v.a. 80

Tafelstyling    Prijs op aanvraag

Gehele styling  Prijs op aanvraag

DJ met DJ-set  v.a. 500 

Saxofonist   Prijs op aanvraag  

Live band   Prijs op aanvraag

Silent disco   v.a. 360

Verlichte dansvloer v.a. 500

Springkussen  v.a. 80

Ballonartiest   Prijs op aanvraag

VR-games    Prijs op aanvraag

Oud-Hollandse spellen  Prijs op aanvraag

Polaroid   v.a. 50

Photobooth   Prijs op aanvraag

Fotograaf    Prijs op aanvraag

Live paint   Prijs op aanvraag

EN OOK NOG
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Roeiem

Activiteiten in het Amsterdamse Bos

Klimmen En nog veel meer...

Het Amsterdamse Bos biedt veel mogelijkheden voor teamuitjes, familiedagen en andere feestelijke 
aangelegenheden. Wij werken samen met Okeanos, de roeivereniging, en Fun Forest, het klimbos, zodat 
wij voor jouw groep een volledig programma kunnen aanbieden. Daarnaast biedt het Amsterdamse Bos 
natuurlijk nog veel meer activiteiten en denken wij graag mee met jullie planning.  

EN OOK NOG
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Heb je specifieke wensen, staat er in het locatieboek niet waar je naar op 
zoek bent of wil je de gehele locatie afhuren? Neem dan contact op met 
onze evenementenafdeling en wij helpen je graag verder.

Je kunt onze locatie bereiken met de auto (parkeren is de eerste 3 uur 
gratis, daarna €0,25 per 6 minuten met een max van €15,-), met de bus 
(verschillende lijnen stoppen bij halte Amsterdamse Bos), met de metro 
(station Amstelveenseweg op 10 minuten loopafstand) of natuurlijk op de 
fiets vanuit Amsterdam en omstreken.

Restaurant De Bosbaan
Bosbaan 4
1182 AG Amstelveen

T: 020-404 4869
E: evenementen@debosbaan.nl 
W: www.debosbaan.nl

www.debosbaan.nl            020 404 4869           evenementen@debosbaan.nl

Locatieboek
Versie april 2023 tot en met september 2023
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