BLUEY'S
ZAKELIJKE
BIJEENKOMSTEN
WELKOM OP
ZEEBURGEREILAND
De gloednieuwe Amsterdamse stadswijk aan het
water. Stedelijk, ruimtelijk en groen! Je vindt hier de
Urban Sport Zone, met openbaar sportpark en het
grootste skatepark van Nederland.
Gelegen 'binnen de ring', op 5 minuten van de A10 en
centraal gelegen t.o.v. het centrum, oost en noord.
Plus, voldoende parkeergelegenheid! Kortom, een
praktische, dynamische en creatieve locatie voor een
zakelijke bijeenkomst.

OVER ONS
BLUEY'S Coffee & Kitchen is een all-day-brunch café,
grenzend aan het skatepark. We serveren specialty coffee, een
lokaal, vers en voedzaam brunch menu en huisgemaakte
zoetwaren, in een groene en kleurrijke sfeer.

SERVICES

Bluey's

Wij verzorgen regelmatig zakelijke bijeenkomsten en
bijbehorende catering voor groepen van 10-40 personen.
Verhuur locatie, voor o.a:
Workshops
Vergaderingen
Meet-ups
Presentaties
Catering
Lees meer over onze services op de volgende pagina of
vraag direct gemakkelijk en vrijblijvend een offerte aan!
Verhuur

Catering

online
offerte

BLUEY'S Coffee & Kitchen
T. +31 6 15 10 38 10
E. hello@blueys.nl
W. www.blueys.nl
A. Eef Kamerbeekstraat 182
1095MP Amsterdam

BLUEY'S
MOGELIJKHEDEN
ZAKELIJKE VERHUUR
ONZE
RUIMTE
Wij verhuren onze ‘work’ ruimte voor
informele zakelijke bijeenkomsten tot 18
personen. Het gaat om een semi
afgesloten (niet geluidsdichte) ruimte.
Ook grotere zakelijke bijeenkomsten zijn
bij mogelijk. In overleg verzorgen wij een
passende opstelling. Indien gewenst
kunnen wij ook audiovisuele middelen
verzorgen, prijs op aanvraag.

BLUEY'S WORK

BLUEY'S WORK +

Aantal personen: max 18*
'Work' ruimte: +/- 22m2

Aantal personen: 18-40*
'Work' ruimte, lounge en zitplaatsen: +/- 44m2

Per uur
Per dagdeel tot 4 uur
Per werkdag tot 8 uur
Per dag tot 12 uur

100
300
450
600

LOCATIE AFHUUR

Aantal personen: max 65*
Ruimte: +/- 100 m2

Locatie

150
450
600
750

VOORWAARDEN

Groep van 40+ personen? U kunt onze
locatie volledig afhuren op weekdagen.

Per dag tot 12 uur

Per uur
Per dagdeel tot 4 uur
Per werkdag tot 8 uur
Per dag tot 12 uur

1.950
Eten & DRINKEn

*Aantal zitplaatsen
Prijzen verhuur zijn excl. BTW
Prijs is voor de ruimte ‘as is’ inclusief servicemedewerker, schoonmaakkosten en in- en uitloop tijd van 0,5 uur.
Eventuele aanpassingen aan de indeling kunnen wij op aanvraag tegen
meerprijs verzorgen.
Voor uren buiten onze openingstijden (9.00-17.00) en weekenden rekenen wij
een huur toeslag van 25%
Work+ en Afhuur niet beschikbaar op vrijdag, zaterdag en zondag
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offerte

BLUEY'S
MOGELIJKHEDEN
CATERING
ETEN &
DRINKEN
Naast de verhuur van onze ruimtes
verzorgen wij graag een voedzame en
smaakrijke lunch, zoetwaren voor bij de
koffie en thee of uitgebreide borrel.
We maken alles in huis met verse
producten van van lokale leveranciers.
Afhankelijk van de groepsgrootte bieden
we verschillende mogelijkheden aan.

OP REKENING
Dranken op rekening
Gedurende de hele dag kunnen onze barista koffies en andere dranken op rekening besteld worden.
Lunch op rekening (tot 8 personen)
Voor de kleinere zakelijke bijeenkomsten kan lunch van ons menu besteld worden.

LUNCH MET LUXE BROODJES, SOEP OF SALADE
Vanaf 8 personen
Prijs per persoon: 10
Keuze uit:
Avocado op meergranen zuurdesem toast met hummus, dukkah en granaatappelpitjes (vegan)
Gerookte zalm op wit zuurdesem brood met kappertjesboter, gemengde sla, labneh en gepekelde rode ui
Classic BLT: dik gesneden bacon, gemengde sla en tomaat, met chimichurri en mierikswortel mayonaise
Versgemaakte, stevige vegetarische soep met brood
Rijkgevulde seizoens-salade bowl

Verhuur

Catering
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UITGEBREIDE
CATERING
Voor groepen vanaf 10 personen bieden
wij uitgebreide catering passend bij de
bijeenkomst. U kunt kiezen uit
onderstaande mogelijkheden. `

DRANKEN BUFFET
Basis laag BTW
Prijs per persoon: 4,5
Filter koffie
Thee
Kannen huisgemaakte limonade en water
Luxe laag BTW
Prijs per persoon: 6.5
Bovenstaand, plus:
Verse sappen
Fris: cola, cola l, spa rood, ginger beer
Dranken hoog BTW
Prijzen op nacalculatie:
Bier 3
Speciaal bier 4
Wijn (per fles) 32
Prosecco (per fles) 35

BIJ DE BORREL

Prijs per persoon: 14
Kopje soep
Kleine quiche
Zuurdesem boterham meergranen met
hummus, avocado & dukkah
Zuurdesem boterham wit met jonge kaas,
rucola & mosterd mayo
Fruitsappen

Basis assortiment
Prijs per persoon: 7.5
Blokjes jonge Amsterdamse kaas
Kalamata olijven
Brood met huisgemaakte dips
Crudité van groenten met hummus
Gedroogde Brandt en Levie worst
Luxe assortiment
Prijs per persoon: 10
Crostini met makreel rilette en kapper appel
Crostini met tomaten anti boise en rucola
Crostini met hummus, dukkah en granaatappel
Crostini met gerookte zalm en feta
Soesje met aubergine kaviaar
Maaltijd vervangend
Prijs per persoon: +4
Keuze Basis of Luxe, plus:
Mini Quiche
Flammkuchen

TUSSENDOOR

DRIE GANGEN SEIZOENSBRUNCH

Luxe fruitschaal
Prijs per persoon: 1,5 (hele dag bijgevuld)
Diverse huisgemaakte zoetwaren
Op planken. Prijs per persoon: 5

Wilt u een uitgebreide, feestelijke zakelijke
lunch organiseren? Voor groepen vanaf 20
personen serveren wij een seizoensbrunch
op maat met wijn of bier pairing.

VEGA LUNCH

online
offerte

