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ACCOMMODATIE

Uw zakelijke bijeenkomst wordt geheel geregeld door Sibiz in het pand 

Amstelstroom, gelegen in het centrum van Ouderkerk aan de Amstel. Hier kunt u 

ongestoord vergaderen en lunchen, een inspirerende training geven of uw relaties 

uitnodigen voor een boeiend relatie-evenement. Met persoonlijke en 

professionele service wordt meegedacht om van uw bijeenkomst een succes te 

maken.

Zorgeloos vergaderen in een prettige omgeving? Sibiz regelt het! 

OVERZICHT ZALEN EN CAPACITEIT

* Zaal 2 en 3 kunnen samengevoegd worden tot één ruimte

M2 Cabaret Carré Theater U-vorm Feest Receptie Diner

Grote zaal 150 50 40 90 35 175 200 100

Zaal 1 53 30 35 35 30

Zaal 2* 25 12 16 16 12

Zaal 3* 23 12 16 16 12

Amsteltuin

+ Kerk

250 300 150



ACCOMMODATIE TARIEVEN

De zaalhuurtarieven zijn inclusief iedere gewenste opstelling van het 

beschikbare meubilair. Indien de bijeenkomst meer tijd in beslag neemt dan 

het 4-uurs of 8-uurs vergaderarrangement zal er per uur een meerprijs worden 

gerekend, deze is afhankelijk van de groepsgrootte en de gehuurde ruimte. 

Alle genoemde tarieven zijn exclusief btw (voor de zaalhuur geldt dat er geen 

btw gerekend wordt). 

Prijs voor gehele locatie op aanvraag

Deze tarieven gelden van 8.00 tot 18.00 uur. ’s Avonds geldt er een toeslag van 20%.

4 uurs 8 uurs

Grote zaal (150m2) 0 - 25 personen: €350,00

25 – 60 personen: €450,00

Vanaf 60 personen: €575,00

0 - 25 personen: €645,00

25 – 60 personen: €750,00

Vanaf 60 personen: €999,00

Zaal 1 (53m2) €275,00 €395,00

Zaal 2 (25m2) €210,00 €320,00

Zaal 3 (25 m2) €210,00 €320,00

Amstelkerk en tuin Op aanvraag Op aanvraag



VERGADERARRANGEMENT

Sibiz biedt u een keuze uit twee vergaderarrangementen, waarbij u de keuze heeft uit 
onbeperkt koffie per kan of onbeperkt gebruik van onze Nespresso koffiemachine:

Vergaderarrangement basic* 
Onbeperkt koffie, thee en bronwater of onbeperkt gebruik van onze Nespresso
koffiemachine (€ 3,50 p.p. per dagdeel extra)
Diverse lekkernijen (koekjes, chocolaatjes en/of pepermunt)
Wi-Fi
Blocnotes en pennen
Gebruik whiteboard of flipover  

4-uur arrangement                   € 10,00 p.p.
8-uur arrangement € 17,50 p.p.

Vergaderarrangement luxe* 
Vergaderarrangement basic met de volgende extra’s:
Onbeperkt frisdranken en biologische sappen
Handfruit
Een koude of warme snack 

4-uur arrangement                   € 15,00 p.p.
8-uur arrangement € 27,50 p.p.

Deze arrangementen zijn desgewenst uit te breiden met een lunch, borrel en/of diner

* Het arrangement is excl. 9% btw en de kosten van de zaalhuur, zie pag. 3



TECHNISCHE FACILITEITEN

Huur digitaal scherm 4 uur* € 65,00

Huur digitaal scherm 8 uur* € 95,00

Projectiescherm en beamer grote zaal 4 uur € 45,00

Projectiescherm en beamer grote zaal 8 uur € 75,00

Extra flip-over inclusief papier en stiften € 15,00

Bose L1 geluidsinstallatie € 75,00

Geluidsinstallatie versterking laptop zaal 1,2,3  € 75,00

Draadloze microfoon grote zaal  € 25,00

Revers microfoon grote zaal € 25,00

Kopieerservice per stuk € 0,10 

Extra belichting zaal op aanvraag

Podium op aanvraag

Wi-Fi gratis in iedere zaal

* verrijdbaar 65-inch scherm op statief, draadloos aan te sluiten op een 

laptop, touchscreen en digitaal whiteboard

Bovengenoemde prijzen zijn exclusief 21% btw



FOOD EN BEVERAGE

Alle genoemde tarieven zijn exclusief btw en zaalhuur/bediening

Drankenassortiment

Welkomstdranken
Cava € 3,51
Prosecco € 3,51 
Champagne vanaf € 5,74
Cocktails vanaf € 4,96

Hollands drankenassortiment
Koffie/thee € 1,93
Frisdranken € 1,93
Vruchtensappen € 1,93
Heineken tapbier € 1,86
Flesjes alcoholvrij bier € 2,27
Speciaal bier (op aanvraag, vanaf prijs) € 3,10
Diverse jenevers € 2,44
Wijnen € 2,44 

Buitenlands drankenassortiment
Rum € 3,10
Wodka € 3,10
Gin € 3,10
Whisky € 3,51
Cognac € 3,51

De prijs is per glas, exclusief BTW. 



F&B | BITTERGARNITUREN EN HAPJES

Tafelgarnituren
Hollands tafelgarnituur € 1,47 p.p. 

Assortiment gemengde nootjes en een puntzak kaasstengels

Nacho’s € 1,79 p.p. 

Geserveerd met quacamole en tomatensalsa

Healthy tafelgarnituur

Kleurrijke groentechips met verse humus € 1,79 p.p. 

Borrelplank voor 8 personen per plank € 25,23 

Stoere houten plank met diverse borrelhapjes bestaande uit.:

3 soorten kaas (bijv. manchego, oude brokkelkaas, blauwe kaas, geitenkaas)

2 soorten charcuterie (bijv. parmaham, paté, spinata romana) 

Diverse extra’s zoals noten, druiven, olijven en chutney

Diverse broodsoorten en toastjes 

Bittergarnituur: altijd een goed idee! 

Van Dobben bitterballen, kaasstengels en loempia’s met sauzen € 0,83 p.p. 

Luxe guilty pleasures

Diverse kroketjes, keuze uit: garnalen, geitenkaas, serranoham, € 1,70 p.p.  

tomaat/mozzarella of groenten. 

Luxe borrelhapjes vanaf € 1,85  p.st.

Van een spiesje kipsaté tot een amuseglaasje met tonijnmousse 

(keuze uit meer dan 20 soorten hapjes, min. 120 stuks)

Let’s snack 

Onze snackmeisjes gaan rond met stoere buikbakken € 2,11 p.p. 

gevuld met puntzakjes popcorn, zoutjes en verse borrelnoten

So sweet! 

Onze snoepjongens gaan rond met stoere buikbakken gevuld € 2,11 p.p. 

met puntzakken snoep (o.a. lollypops, diverse dropsoorten, spekjes, winegums)



F&B | LUNCH SUGGESTIES

Lunch 1 € 11,45 p.p.

2 à 3 luxe belegde broodjes p.p.

melk, diverse vruchtensappen

Lunch 2 € 13,30 p.p.

Soep

2 à 3 luxe belegde broodjes p.p.

melk, diverse vruchtensappen

Lunch 3 € 16,05 p.p.

Diverse luxe sandwiches, bijvoorbeeld: een pittige eiersandwich, 

sandwich oude kaas en balsamicosiroop, zalmsandwich

Wraps, of een wrap kip/pesto, wrap met rosbief en truffelmayonaise

Quiche, bijvoorbeeld: Provençaalse groentequiche, quiche Lorraine

Diverse sapjes

Lunch 4 € 18,80 p.p.

Diverse sneden boerenlandbrood, bijvoorbeeld belegd met oude geitenkaas 

met mosterdmayo, hummus met gegrilde paprika, huisgemaakte tonijnsalade 

met kappertjes, kipfilet met avocado, serranoham met zongedrogde

tomaatjes en rucola

Salade, bijvoorbeeld Ceaser salade, salade caprese

Diverse sapjes en smoothies

Opties

Handfruit € 1,06 p.p.

Fruitspiesje € 2,06 p.p.

Gezonde snack € 2,06 p.p.

Warme snack € 2,52 p.p.



F&B | DINER MOGELIJKHEDEN

Het is naast de dinermogelijkheden binnen, tevens mogelijk om het diner in de tuin van de Amstelkerk plaats te 

laten vinden. Deze tuin is direct gelegen aan De Amstel en is geschikt voor groepen tot 150 personen. Ook is het 

mogelijk om te dineren in de Amstelkerk (vanaf 100 personen).
De genoemde prijzen voor de dinermogelijkheden zijn exclusief btw, locatiehuur en bediening. 

BUFFET 1 

6 keuzegerechten, dessert en brood
vanaf 20 p. € 21,56 p.p.

2x  Koud gerecht of soep
1x  Salad
1x  Pasta
1x  Quiche
1x  Warm gerecht
1x  Dessert
Verschillende broodsoorten, 
boter/kruidenboter

BUFFET 2

8 keuzegerechten, dessert en brood 
vanaf 30 p. € 23,39 p.p.

2x  Koud gerecht of soep
1x  Salade
1x  Pasta
1x  Quiche
1x  Vis 
2x  Warm gerecht
1x  Dessert
Verschillende broodsoorten, 
boter/kruidenboter

BUFFET 3 

9 keuzegerechten, dessert en brood 
vanaf 60 p. € 26.15 p.p.

2x  Koud gerecht of soep
2x  Salade
2x  Pasta
1x  Quiche
1x  Vis 
2x  Warm gerecht
1x  Dessert
Verschillende broodsoorten, 
boter/kruidenboter



F&B | DINER MOGELIJKHEDEN | MIX AND MATCH

SOEPEN

Thaise tom ka kai

kokos - kip - koriander

Tomatensoep

runder gehaktballetje - groenten

Mosterdsoep 

gember - bruin bier (wintergerecht)

Erwtensoep

spek – roggenbrood (wintergerecht)

Gegrilde paprika soep 

gorgonzola – crème fraîche

(vega en zomergerecht)

Gazpacho 

komkommer – tomaat – paprika –

rode wijn azijn (vega en zomergerecht)

KOUDE GERECHTEN

Vitello tonato

dun gesneden kalfsvlees met 

tonijnmayonaise

Proeverij van rauwe ham soorten 

Gerookte biefstuk 

met notentapenade

Carpaccio

met verse pesto, Parmezaanse kaas en 

pijnboompitten

Dun gesneden gerookte eendenborst 

met sinaasappel en walnoot

Terrine geitenkaas 

met paprika en tomaat

QUICHES

Quiche spinazie

tomaat &  geitenkaas (vega)

Quiche tomaat

mozzarella & basilicum (vega)

Quiche ham

prei & oude kaas

Quiche gerookte zalm

mierikswortel & zure room

SALADES

Cherry tomaten -komkommer - rode ui 

- zoetzuur

Gemarineerde tomaat - basilicum -

feta - zwarte olijf – ui

Gekookte bietjes - witte balsamico -

appel

Paprika - tomaat - zwarte en groene 

olijf - rode ui – feta

Spinazie - Parmezaanse kaas -

pijnboompitten - spekjes - balsamico



F&B | DINER MOGELIJKHEDEN | MIX AND MATCH

WARME  GERECHTEN

Kip saté - oosterse saté saus 

kroepoek – gebakken rijst

Varkenshaas 

aardappel gratin - gevulde champignon 

saus - Zeeuws spek

Kabeljauw

Zoete kerrie aardappel - haricots verts -

gember 

Oosterse sukade 

nasi - eigen jus- gekookt kerrie ei

Gegrilde vergeten groentes (vega)

gerookte paprika – vegetarische worst 

Gamba's

tomatenrisotto - Serrano ham - rucola

Coq au vin 

worteltjes - kriel aardappels -

champignons

Indiaanse biryani rijst (vega)

gebakken tofu - rozijnen – koriander

VIS

Sashimi zalm & tonijn 

soja - wasabi - Japanse gember

Sushi zalm & tonijn 

zoetzure komkommer - Japanse 

mayonaise 

Gamba's piri piri - paksoi -

kousenband - sesam

Visplateau - gerookte zalm - gerookte 

paling - haring - garnalen mix

PASTA

Pasta pesto met kip

Parmezaanse kaas - champignons

Lasagne met geitenkaas

Rundergehakt - basilicum bechamel

Spaghetti putanesca

gedroogde tomaat - olijven - ansjovis 

Pasta 3 colora met basilicum  

mozzarella - tomaat (vega - koud)

Pasta carbonara met pancetta 

eieren – pecorino

Pastasalade met tonijn 

peterselie – olijf – rode ui 

(zomergerecht)

DESSERTS
Chocolade mousse

bitterkoekjes - sinaasappel

Tiramisu 

amaretto - lange vingers - mascarpone

IJstaart – 3 smaken ijs; chocolade-

walnoot-vanille – merengue 

Vers fruit met slagroom 

(zomergerecht)



F&B | DINER MOGELIJKHEDEN | INDONESISCH BUFFET

MENU 1 €20,64 p.p.

Witte rijst

Perkedel Kecap (balletjes gehakt in sojasaus)

Ayam Kerrie Jawa (kip-kerrie)

Babi Kecap (varkensvlees met steranijs)

Sambal Goreng Telor (ei in een milde pittige zoete assemsaus)

Sambar Goreng Buncis (sperziebonen in pikante saus)

Sayur Lodeh (diverse groenten)

Serundeng (gebakken kokos met pinda)

Acar Tjampur (gemengd zoetzuur)

Krupuk Udang (kroepoek van garnalen)

MENU 2 €22,48 p.p.

Menu 1 +

Udang Bumbu Bali (tiger garnalen in Balinese hete saus)

Gado-gado (gemengde groenteschotel)

Kentang Kacang (zoete aardappelsticks met honing)

Atjar Adinda (zoetzuur van groente)

Katjangsaus

MENU 3 €24,31 p.p.

Menu 1 + 2 + 

Daging Rendang (rundvlees met een pittige kruidenmix)

Sayur Wok (diverse groenten gewokt in oestersaus) 

Ayam Tomat (kipgerecht met tomaat gemarineerd)

Tahu Padang (soyablokjes op z’n Padangs met peteh)

Ketimun (verse komkommer)

MENU 4 €27,07 p.p.

Menu 1 + 2 + 3 + 

Peppesan (makreel in hete balinese saus)

Nangka en (zoete vrucht met zachte      

jonge klapper kokosnotenvruchtvlees)

Sate (2 stokjes saté kip- of varkensvlees p.p.)

Bawang Goreng (gebakken uitjes)

Sambal Peteh (pittige sambal met Indische bonen) 



F&B | DINER MOGELIJKHEDEN | BBQ MIX AND MATCH inc. Dessert 

BBQ 1: 8 keuzegerechten en brood

30 t/m 40 personen: € 198,50 starttarief + € 21,46 per persoon 

41 t/m 80 personen: € 320,00 starttarief + € 21,46 per persoon

81 t/m 120 personen: € 465,00 starttarief + € 21,46 per persoon

2x Vlees

2x Luxe vlees, vegetarisch 

3x Salade

1x Dessert

3x Sauzen

Stokbrood met kruidenboter

BBQ 2: 10 keuzegerechten en brood

20 t/m 40 personen: € 198,50 starttarief + € 23,35 per persoon 

41 t/m 80 personen: € 320,00 starttarief + € 23,35 per persoon

81 t/m 120 personen: € 465,00 starttarief + € 23,35 per persoon

2x Vlees

2x Luxe vlees, vis, vegetarisch

1x Vlees bijzonder

4x Salade

1x Dessert

4x Sauzen

Stokbrood met kruidenboter

NB: De BBQ’s worden geserveerd als buffet. Het is ook mogelijk om het op schalen uit te serveren,  waarbij de 

gasten zitten aan lange tafels. Hiervoor stellen wij een offerte op maat voor u op. 

Zie de volgende pagina’s voor keuze uit gerechten BBQ ‘Mix & Match’



F&B | GERECHTEN BBQ MIX AND MATCH 

VLEES

Huisgemaakte runderhamburger

BBQ worst uit eigen worstmakerij 

(van het Duroc scharrelvarken)

Varkensfiletlapje gemarineerd 

(van het Duroc scharrelvarken)

Kipsteak van dijenvlees (scharrelkip)

Stok kipsaté (scharrelkip)

Huisgemaakte Lams Merquez worst

Spare-ribs gegaard

(van het Duroc scharrelvarken)

Drumstick gegaard (scharrelkip)

Iberico chorizo worstje 

van het Spaanse scharrelvarken

VLEES LUXE

Runderentrecôte

gemarineerd in verse groene kruiden

Brochette van biefstuk

Iberico nekkarbonade 

van het Spaanse scharrelvarken

Iberico filetlapje 

van het Spaanse scharrelvarken

Rondehoeper lamskarbonade 

Varkenshaas saté 

(van het Duroc scharrelvarken)

Brochette van lamsfilet 

in verse groene kruiden

VLEES BIJZONDER

USA grain fed Rib Eye 

premium steak voor de echte 

liefhebber

USA grain fed Picanha

juweeltje van een steak van het ras 

Black Angus 

USA grain fed Bavette - steak met een 

fantastische marmering en smaak

Brochette van ossenhaas -

biefstukspies van de allerzachtste 

biefstuk

Kalfs Rib Eye

naturel of gemarineerd 

Lamsrack

in verse groene kruiden

VIS

Brochette van gamba’s 

Brochette van zeevruchten

Gegrilde zalmmoot



F&B | GERECHTEN BBQ MIX AND MATCH 

VEGETARISCH

Vegetarische burger 

Vegetarische saté

Brochette van groente

Portobello

gevuld met ratatouille en blauwe kaas

Gegrilde tomaat met knoflook

zeezout, olijfolie en kruiden

Brochette van vega snackballetje 

met ui en paprika

Gegrilde maiskolf

SALADES

Pastasalade met groene pesto

zontomaat ,salami, olijf & rucola

Salade van spinazie

Parmezaanse kaas, spekjes, 

pijnboompit & bruine balsamico

Salade van paprika

tomaat, olijf, rode ui & feta

Salade van verse tomaatjes

komkommer, rode ui in witte 

balsamico

Salade van gekookte bietjes, ui, 

appel & witte balsamico

Verse groene sla met gerookte kip 

tomaat, komkommer, ei & dressing

Huisgemaakte aardappelsalade 

met rode ui en knoflook

Huisgemaakte rundvleessalade

Pastasalade met tonijn

gemarineerde zontomaat 

& kikkererwten

Couscous sinaasappelsalade 

met feta, tomaat, komkommer 

en kappertjes

DESSERTS

Verse fruit salade  

met slagroom

Flan van Mango 

met verse stukjes mango

Huisgemaakte tiramisu 

Huisgemaakte ijstaart 

met merenque

SAUZEN
Knoflooksaus

Cocktailsaus

Satésaus

Kerriesaus

Zoete BBQ saus

Pittige piri piri saus

BIJGERECHTEN 
OPTIONEEL+ €1,00 p.p

(Deze gerechten kunnen extra 

besteld worden indien gewenst)

Roseval aardappeltjes 

zeezout, knoflookolie & rozemarijn        

Gepofte aardappel 

met crème fraîche en bacon     

Dikke frieten van oma 

met romige mayonaise

Gegrilde groenten 

a la plancha

Diverse soorten luxe brood 

+ 3 tapenades



F&B | MEDITERRAAN DINER OP SCHALEN

MENU 1 – 3 gangen – €36.70 p.p.
1 voorgerecht, 3 hoofdgerechten, 2 bijgerechten en 1 dessert

Bijvoorbeeld:

Meloen met Parmaham en dressing van honing-munt

*

Verse ravioli met ricotta en spinazie geserveerd met olijfolie 

en parmezaanse kaas

Kort gegrilde runderlende met zontomaat, citroen en zwarte 

olijven

Rode mulfilet uit de oven met zomerpaddenstoelen

en salsa verde

*

Rozeval aardappeltjes met rozemarijn en knoflook

Wilde spinazie met lenteui en basilicum dressing

*

Frisse citroentaart met vers fruit

Wilt u graag aan lange tafels dineren, maar wel in een ongedwongen sfeer? Dan is het mediterraan diner een 

goede keuze! Op basis van de bijbehorende lijst met gerechten kunt u het menu helemaal zelf samenstellen. 

Bij dit menu geldt een starttarief van € 95,00 ongeacht het aantal gasten. Het is mogelijk om voor dit diner te 

kiezen vanaf 50 personen.

MENU 2 – 4 gangen – €41.30 p.p.
1 voorgerecht, 3 hoofdgerechten, 2 bijgerechten en 1 dessert

Bijvoorbeeld:

Vitello Tonato carpaccio van kalfsvlees met tonijnmayonaise 

en kapperappels

*

Bijzondere charcuterie zoals Parmaham, 

Serranoham en venkelsalami

Caprese salade van verschillende tomaatsoorten, 

buffelmozzarella en basilicum

*

Gemarineerde gamba’s met limoenmayonaise

Stoofschotel van rundvlees met groenten

Biefstukspiesjes met pesto

*

Krieltjes uit de oven met schil

Schelpen pasta met witte wijnroomsaus, citroen en 

parmezaan**

*

Cheesecake met aardbeien en frambozen balsamico dressing

*Zie volgende pagina voor de lijst met gerechten.



F&B | MEDITERAAN DINER OP SCHALEN

VOORGERECHTEN

Rucolasalade met verse vijgen

prosciutto en balsamico dressing

Gegrilde mediterrane groenten 

aubergine, courgette, paprika en venkel

Ceasar salade met grote croutons 

creamy dressing en parmezaanse kaas

Bijzondere charcuterie 

Parmaham, Serranoham en venkelsalami

Meloen met parmaham 

en honing munt dressing

Vitello tonato

carpaccio van kalfsvlees met 

tonijnmayonaise en kapperappeltjes

Caprese salade 

bijzondere tomaatsoorten, 

buffelmozzarella en basilicum

Tomaten salade 

Diverse tomaten soorten met 

bladpeterselie en olijven

Grote crostini’s

van ciabatta met rillette van 

gerookte makreel

HOOFDGERECHTEN

Verse ravioli met ricotta en spinazie

geserveerd met olijfolie en 

Parmezaanse kaas**

Gemarineerde gamba’s 

met limoenmayonaise**

Kort gegrilde runderlende

met zontomaat, citroen en olijven

Stoofschotel van rundvlees 

met groenten**

Melanzane

ovengerecht van tomaten, 

mozzarella, basilicum en parmezaan**

Verse ravioli gevuld met 

paddenstoelen, truffel, olijfolie 

en parmezaanse kaas**

Rode mul

uit de oven met salsa verde**

Biefstuk spiesjes 

met huisgemaakte pesto **

Parelhoenfilet

met tijm jus

Verse ravioli met pompoen

geitenkaas en gefrituurde salie 

BIJGERECHTEN

Schelpen pasta met witte 

wijnroomsaus, citroen en Parmezaan**

Wilde spinazie 

met lente ui, doperwt en courgette

Rozeval aardappeltjes 

met rozemarijn en knoflook**

Krieltjes uit de oven met schil **

Frisse groene salade 

met grote knoflook croutons

Salade van aardappel

haricots verts, knolselderij, ui, augurk, 

pastrami en french dressing

Caponata gestoofde aubergines met 

tomaat, kappertjes en groene olijven 

NAGERECHTEN 

Tiramisu 

met amaretto, savoiraidi en cacao

Gevuld flensje met roomijs 

ensaus van honing en sinaasappel

Cheesecake met aardbeien 

en frambozen balsamico dressing

Panna cotta met karamel en zeezout

Mini Scropino; Italiaanse cocktail van 

citroensorbetijs

Selectie van onze beste kazen



F&B | ITALIAANS DINER

OP SCHALEN

Ciabatta met tomatensalsa en basilicumtapenade

*

Punten pizza Margherita, vers vanuit de pizza-oven 

*

Notensla met tomaatjes, komkommer, rode ui en balsamico

*

Farfalle met room, knoflook, tijm, rozemarijn, peterselie, 

courgette en Parmezaanse kaas

*

Fettucini pasta met rundergehaktballetjes in een kruidige 

tomatensaus 

Het menu is exclusief een dessert.

Wilt u wel graag aan lange tafels dineren, maar hoeft het niet te luxe en uitgebreid? Een paar grote schalen met heerlijke gerechten 

op tafel en delen maar? Dan is dit diner perfect. Een menu gebaseerd op het Italiaanse ‘La Dolce Vita’ leven incl. een authentieke 

pizza-oven waar de pizza’s vers uit gerold worden. Bij dit menu geldt een starttarief van € 95,00 ongeacht het aantal gasten. Het is 

mogelijk om voor dit diner te kiezen vanaf 50 personen.

WALKING DINNER

Bonbon van gerookte zalm
met ecrevisse, rode biet en kruidenvinaigrette

*
Soepje van puntpaprika, selderij en gerookte kipfilet

*
Mootje zeebaarsfilet met gegrilde sla, citroen en botersaus

*
Biefstuk spiesje, geroosterde groente
en rode wijn jus met gepofte knoflook

*
Frambozen-cheesecake met honingijs 

€ 32,95 p.p. (vanaf 50 personen) , starttarief € 95,00
.



CONGRESSEN

Bent u op zoek naar de perfecte 

locatie voor uw congres? 

Wij hebben de mogelijkheid om de 

direct naastgelegen Amstelkerk voor u 

te huren voor groepen tot 250 

personen.

Deze ruimte kunt u gebruiken als 

plenaire ruimte en in het gebouw 

Amstelstroom kunt u in groepen 

uiteen gaan voor diverse workshops. 

Bij mooi weer kan de catering 

verzorgd worden in de prachtige tuin 

van de Amstelkerk, direct gelegen aan 

De Amstel. 

Kortom; alle ingrediënten voor een 

geslaagd congres zijn bij Sibiz

aanwezig! 



ORGANISATIE

U kunt de organisatie van uw event 

volledig uit handen geven aan Sibiz, 

want naast de organisatie van 

meetings & events in Amstelstroom 

verzorgen wij ook graag uw 

bijeenkomst op iedere andere locatie. 

Ons team van ervaren en creatieve 

eventmanagers neemt u graag de 

zorgen uit handen om van uw 

receptie, zakelijke bijeenkomst of 

personeelsfeest een succes te maken. 

Op onze website Sibiz.nl
vindt u meer informatie hierover.                                 



EXTRA INFORMATIE 

Parkeerfaciliteiten

Voor het pand van Sibiz zijn twee 

parkeerterreinen gelegen. Voor één terrein 

geldt gratis parkeren, voor het andere terrein 

dient u een blauwe schijf te gebruiken 

(maximaal 1.5 uur parkeren). Verder kunt in 

bijna het gehele dorp gratis parkeren. 

Openbaar vervoer

Sibiz is bereikbaar met het openbaar vervoer 

via Station Bijlmer Arena of Amstelveen 

Busstation. U kunt met bus 300 Ouderkerk 

bereiken (halte Burgemeester Stramanweg). 

Vanaf deze halte ligt Sibiz op een loopafstand 

van ca. 800 meter. 

Routebeschrijving

Een gedetailleerde routebeschrijving vindt u 

op onze website: sibiz.nl

Hotelaccommodatie

Sibiz beschikt niet over een eigen 

hotelaccommodatie. Wij adviseren u graag 

over hotelaccommodaties in de omgeving van 

Ouderkerk aan de Amstel. 

Prijzen

Alle in deze brochure genoemde prijzen zijn 

onder voorbehoud. Alle overeenkomsten zijn 

onder voorbehoud van prijs-, zaal- en 

assortimentswijzigingen 

Alle genoemde prijzen zijn excl. BTW. 

Reserveren

Het reserveren van een zaalruimte kan 

telefonisch of schriftelijk worden vastgelegd. 

U ontvangt hiervan een bevestiging 

per e-mail. 

Facturering

Na afloop van het evenement sturen wij u 

een eindfactuur. Wij hanteren een 

betalingstermijn van 14 dagen. 

Algemene voorwaarden

Sibiz hanteert eigen algemene voorwaarden, 

deze ontvangt u bij uw offerte. 

Copyright

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of 

openbaar worden gemaakt door middel van druk, 

fotokopie, microfilm of op iedere andere wijze, zonder 

voorafgaand toestemming te hebben gevraagd aan het 

management van Sibiz.


