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1.1 Restaurant capaciteit
Zaal

Zittend staand m2

Gehele restaurant
Loungebar
Restaurant achterzaal
Restaurant Voorzaal
Restaurant Bar
Terras

70
50
40
40
30
140

500
180
100
200
50
500

540
68
63
69
44
112
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1.2 Welkom
Welkom bij De kleine Valk restaurant & lounge bar Amsterdam.
De kleine Valk is een professionele en flexibele organisatie en uitvoering van zowel uw zakelijke als
uw feestelijke evenementen. Wij laten u via deze brochure graag kennismaken met de verschillende
mogelijkheden.
De kleine Valk gelegen in de Pijp in het centrum van Amsterdam. Slechts 500 meter van de Heineken Experience
en de Albert Cuip markt. De gezelligheid en het eigen, intieme karakter van de Pijp en zijn de trots van stadsdeel
zuid. De stad staat ook bekend om haar indrukwekkende historische ambiance zoals Rijksmuseum en Anna frank
huis en de vele rijks- en gemeentemonumenten. In de Pijp zijn veel exclusieve en sfeervolle winkels, restaurantjes
en cafés te vinden.
Door de ligging vlakbij de snelwegen A10 en A2 is De kleine Valk uitstekend bereikbaar, waar u uw auto om de
hoek kan parkeren in de parkeergarage (op zondag is het gratis parkeren langs de weg). Bovendien kunnen onze
gasten onze locatie ook makkelijk bereiken via het openbaar vervoer, tram 24 en 16 stoppen recht voor de deur,
waardoor u ook makkelijk u auto kan parkeren bij de Rai of bijv. bij Olympisch stadion.
Het restaurant beschikt over 140 zitplaatsen binnen en 140 zitplaatsen buiten, waaronder ruime comfort
stoelen, knusse hoekjes en sfeervolle inrichting.
Voor uw vergadering, seminar, training of presentatie heeft u de keuze uit maar liefst 4 stijlvol ingerichte ruimtes
die allemaal beschikken over daglicht en airconditioning en volledig zijn uitgerust met moderne audiovisuele
middelen en Wi-Fi.
Heeft u iets te vieren? De kleine Valk biedt u legio mogelijkheden om een diner of feest ter eren van uw
verjaardag, jubileum of een andere feestelijke gelegenheid tot in de puntjes te laten verzorgen. Ook bij het
samenstellen van uw huwelijksdag helpen wij u graag. Wij zorgen ervoor dat deze bijzondere dag voor u en uw
gasten onvergetelijk wordt. Van het ja-woord, de bruidstaart, het diner tot aan de feestavond; alles kan op één
prachtige trouwlocatie.
Wilt u met uw gasten lunchen of dineren, dan kunt u kiezen uit verschillende menu’s. Borrelen in Restaurant De
kleine Valk kan in de luxe loungebar of bij mooi weer op het trendy terras.
Door voor De kleine Valk te kiezen, gaat u voor een betrouwbare partner en voor de perfecte locatie voor elke
gelegenheid. Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
Wij heten u graag van harte welkom in De kleine Valk.
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1.3 Arrangementen
BORRELARRANGEMENT - p.p.p.u 9,75
Voor een periode van 60 minuten schenken wij onbeperkt drankjes uit het Hollandse assortiment (frisdranken,
vruchtensappen, bier van tap en huiswijn). Tevens serveren wij twee gefrituurde hapjes per persoon zoals
bitterballen met mosterd en kaasstengels met chilisaus.
BORRELARRANGEMENT DELUXE - p.p.p.u 12,75
Voor een periode van 60 minuten schenken wij onbeperkt drankjes uit het Hollandse assortiment (frisdranken,
vruchtensappen, bier van tap en huiswijn). Tevens serveren wij twee warme hapjes per persoon.
Warme hapjes: Panko gamba met sirachamayonaise, loempia eend met houisin mayonaise en flammkuchen met een
keuze uit:
* GEROOKTE ZALM MET ZOET ZURE GROENTE EN KRUIDENMAYONAISE
* SERANO HAM MET PARMAZAANSE KAAS/ RUCOLA/TRUFFELCREME
BORRELARRANGEMENT EXTRA LUXE - p.p.p.u 35,50
Voor een periode van 60 minuten schenken wij onbeperkt drankjes uit het gehele assortiment (frisdranken,
vruchtensappen, bier van tap en huiswijn, armagnac, cognac, whisky, wodka, tequila, rum, grappa, bitters, gin,
calvados etc.). Tevens serveren wij twee warme hapjes per persoon naar keuze uit de bites kaart.
Drankarrangement (zonder borrelhapjes) 5 uur p.p. 24,50
Hollands assortiment (Frisdranken, vruchtensappen, bier van tap, huiswijnen)
Drankarrangement (zonder borrelhapjes) 6 uur p.p. 29,00
Hollands assortiment (Frisdranken, vruchtensappen, bier van tap, huiswijnen)
overige tijdsduur op aanvraag.
Supplement frisdrank arrangement
4 uurs vergaderarrangement
8 uurs vergaderarrangment

€ 7,25 per persoon
€ 10,95 per persoon
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1.4 Lekkernijen & borrelgarnituur
ZOETE LEKKERNIJEN
• Bonbon
• Plakje roombotercake
• Muffin
• Cheese cake
• Appeltaart (Holtkamp) met slagroom
• Petit four
• Gesorteerd gebak
BORRELHAPJES
PIZZA TONIJN/TOMAAT/RODE UI/GROENE PEPER/LIMOEN/TRUFFELOLIE
BITTERBALLEN MET MOSTERD
KAASSTENGELS MET CHILISAUS
PANKO GAMBA MET SIRACHAMAYONAISE
LOEMPIA EEND MET HOISIN MAYONAISE
BABI GULING (VARKEN) BUNS
FLAMMKUCHEN KEUZE UIT:
* GEROOKTE ZALM MET ZOET ZURE GROENTE EN KRUIDENMAYONAISE
* SERANO HAM MET PARMAZAANSE KAAS/ RUCOLA/TRUFFELCREME
BRUSCHETTA 3 SOORTEN TOMAAT/PADDESTOELEN/SARDIENTJES
EMARINEERDE SPARE-RIBS
IBERICOHAM MET SINAASAPPEL EN TOMATEN CONCASSE
MINI BEEF BURGER
ASIAN PLATE YAKATORIKIP/ TONIJN TARTAAR/PANKOGAMBA/LOEMPIA EEND
DUTCH PLATE

p.st. 0,55
p.st. 1,10
p.st. 1,75
p.st. 6,75
p.st. 4,25
p.st. 3,25
p.st. 3,25

€ 1,85 per persoon
€ 1,00 per persoon
€ 1,00 per persoon
€ 1,25 per persoon
€ 1,25 per persoon
€ 4,00 per persoon
€ 1,85 per persoon
€ 2,20 per persoon
€ 2,65 per persoon
€ 2,60 per persoon
€ 2,70 per persoon
€ 5,00 per persoon
€ 15,00 per portie
€ 10,00 per portie

TUSSENDOORTJES
• Broodje kroket per broodje
• Worstenbroodje of saucijzenbroodje per broodje
• broodje mozzarella tomaat (vegetarisch) per broodje
• broodje gerookte zalm
• Stokje kipsaté met satésaus, atjar en kroepoek
• Beker met vers fruit en biologische boerenyoghurt
• Vers fruit smoothie

€ 3,50 per persoon
€ 3,50 per persoon
€ 3,50 per persoon
€ 3,50 per persoon
€ 3,50 per persoon
€ 3,50 per persoon
€ 3,50 per persoon

VOOR OP TAFEL
• Ongezouten noten
• Gemengde zoutjes en nootjes
• broodplankje

€ 1,00 per persoon
p.p. 1,00
p.p. 2,00
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• Gemarineerde olijven

p.p. 1,50

BORRELPLATEAUS (BIJ MINIMAAL 15 GASTEN)
Traditioneel kaasplateau
• Oude kaas, jonge kaas, komijnekaas, brie en mosterd
• bitterballen
• Geserveerd met notenbrood, appelstroop en druiven

€ 5,75 per persoon

BITTERGARNITUUR ARRANGEMENTEN
Hollands bittergarnituur
• Kaas- en worstprikker
• Panko garnalen
• Bitterballen
• kaasstengels

€ 6,25 per persoon
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1.5 Vergader arrangement
4 uurs vergaderarrangement a € 12,50 per persoon






Zoete lekkernij
Onbeperkt koffie, thee & water
Schrijfgerij
Flipover met papier, stiften
Gratis draadloos internet
8 uurs vergaderarrangement a € 39,50 per persoon








(2 DAGDELEN)

Zoete lekkernij
Onbeperkt koffie, thee & Valkwater
Schrijfgerei
Flipover met papier, stiften
Gratis draadloos internet
2 gangen diner + 2 consumpties
12 uurs vergaderarrangement a € 60,50 per persoon (13:00-21:00 uur, met diner)










(2 DAGDELEN)

Zoete lekkernij
Onbeperkt koffie, thee & water
Schrijfgerei
Flipover met papier, stiften
Gratis draadloos internet
lunchbuffet
8 uurs vergaderarrangement a € 45,50 per persoon (13:00-21:00 uur, zonder lunch)








(1 DAGDEEL)

(3 DAGDELEN)

Zoete lekkernij
Onbeperkt koffie, thee & Valkwater
Schrijfgerei
Flipover met papier, stiften
Gratis draadloos internet
lunchbuffet
Warme snack in de zaal in de namiddag
2 gangen diner + 2 consumpties (in de zaal of in het restaurant)
De bovenstaande tarieven zijn exclusief zaalhuur en zijn te boeken vanaf 2 personen tot 50 personen.
Boven de 30 personen offreren we inclusief zaalhuur prijzen.
Last minute vergader arrangement (WALK-IN) a €12,50 per persoon
Last minute per uur arrangement, op basis van beschikbaarheid, beschikbaarheid is bij sales op te vragen
(inclusief zaalhuur, koffie, thee, AV en WIFI)
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1.6 Ontbijt, Lunch, Brunch & High Tea







Lunchbuffet a € 17,50 per persoon
alleen mogelijk vanaf minimaal 20 personen anders standaard broodjes lunch
Diverse broodsoorten, croissantjes, muffins, donuts, beschuit en ontbijtkoek
Diverse verse vleeswaren , kazen, zoetwaren en gerookte zalm
Muesli, cruesli, (fruit, yoghurt, vers fruit, fruitsalades en een saladebuffet)
Kop verse soep en een drietal warme gerechten
Tijdens het buffet serveren wij koffie , thee, melk, karnemelk en vruchtensappen







Standaard broodjes lunch a € 15,00 per persoon (ook in de zaal mogelijk)
Kopje verse soep van de dag
twee belegde broodjes, zachte en harde broodjes belegd met o.a. ham fricandeau, Bretonse kipfilet en kaas
Broodje kroket
fruitmand
bij de maaltijd serveren wij melk en jus d orange



















ontbijtbuffet a € 13,50 per persoon
van maandag tot en met vrijdag van 9:00 uur tot 11:00 uur op aanvraag
Begin de dag goed met een heerlijk ontbijt. U kunt kiezen uit vele verse broodsoorten, beleg, ei varianten,
vruchtensappen, koffie, thee en meer. Een goed begin van de dag.
Koffietafel a € 15,00 per persoon
diverse broodsoorten
diverse kaassoorten
diverse verse vleeswaren
diverse zoetwaren
geserveerd met koffie, thee en melk
kopje verse soep van de dag en kroket
Hight Tea a € 18,00 per persoon
Een gezellige high tea met familie, vrienden en kennissen is mogelijk vanaf 20 personen en te serveren van 11:00 tot
16:00 uur.
Diverse taartsoorten
bonbons, en mintstaafjes
verse fruitsalade
assortiment van muffins, donuts en brownies
assortiment broodjes met diverse soorten beleg zoals zalm, serranham, gerookte kipfilet en brie
thee (onbeperkt, voor koffie liefhebbers serveren wij uiteraard koffie)
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Brunche buffet a € 25,50 per persoon
All-in lunch buffet inclusief koffie, thee en vruchtensappen gedurende 2,5 uur (mu.v. feestdagen)
Diner buffet a € 38,95 per persoon
All-in diner buffet inclusief een selectie van dranken uit het Hollands dranken assortiment en koffie en thee (mu.v.
feestdagen)


Walking Dinner a € 34,95 per persoon
Proeverij van a la carte diner kaart, 6 gangen





Kaasbuffet a € 8,75 per persoon
Diverse Franse, Belgische en Hollandse kaassoorten
Druiven en noten
Stokbrood en boter






Dessert Royal a € 9,50 per persoon
Diverse soorten ijs
cheesecake
verse fruitsalade
slagroom





Dagmenu, prijzen per persoon
1 gang diner
2 gangen diner
3 gangen diner

€17,50 per persoon
€19,50 per persoon
€ 23,50 per persoon
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1.7 Dranken
Borrel arrangement per uur a € 9,95 euro per persoon (exclusief borrel hapjes)
Voor een periode van 60 minuten serveren wij onbepertk drankjes uit het Hollands dranken assortiment
(frisdranken,vruchtensappen, bier en huiswijn)











Dranken
Koffie / thee
Tap bier (bavaria)
Frisdrank
Jus d’ orange / andere vruchtensappen
Jenevers, Hollands likeuren
Port Sherry, vermouth
Rode of witte huiswijn
Campari, gin, rum en wodka
Franse cognac, Franse likeur en whiskey
Alcoholvrije cocktail

€ 2,20 p.st
€ 2,40 p.st
€ 2,25 p.fl
€ 3,50 p.st
€ 2,40 p.st
€ 3,00 p.st
€ 3,25 p.st
€ 3,95 p.st
vanaf € 4,40 p.st
€ 3,95 p.gl
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1.9 Na woord
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