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https://www.edenhotels.nl/nl/
https://www.themanorhotelamsterdam.com/nl/
https://www.facebook.com/TheManorAmsterdam
https://www.instagram.com/themanoramsterdam/
https://api.whatsapp.com/send?phone=31684564806


VERGADEREN
Op zoek naar een locatie in Amsterdam 
voor een ontspannen vergadering, training 
of evenement? Bij The Manor vind je alles 
wat je nodig hebt voor jouw zakelijke bij-
eenkomst. 

Ons hotel in het hippe Amsterdam-Oost is
makkelijk bereikbaar met de auto en met
het openbaar vervoer. Bovendien zorgen wij 
ervoor dat het je aan niks ontbreekt tijdens 
je zakelijke verblijf. Wij helpen je graag bij 
het organiseren van jouw bijeenkomst of 
vergadering. The Manor beschikt over vier 
inspirerende vergaderzalen met daglicht, 
waarvan drie met uitzicht op de tuin.

THE MANOR AMSTERDAM
Het mooiste historische hotel van Amster-
dam-Oost, zo wordt The Manor ook wel 
genoemd. Waar The Manor vroeger dienst 
deed als burgerziekenhuis en stadsdeel- 
kantoor is het vandaag de dag een modern 
hotel. 

Luxe kamers die je bijblijven. 
Een boutique uitstraling, bijzondere details 
en bedden waar je eindeloos in wil blijven 
liggen. Je kunt kiezen voor een elegante 
Superior kamer, een Deluxe kamer of een 
Junior Suite met een aparte zithoek.

ETEN & DRINKEN
In ons restaurant draait alles om delen: we 
eten en drinken samen en vertellen elkaar 
over onze dag. Eten verenigt. A Beautiful 
Mess biedt je een kleurrijk menu vol meze. 
Kleine gerechten gebaseerd op recepten  
uit landen waar ons personeel vandaan 
komt. We hebben het over de Levantijnse
en Mediterrane keuken, maar ook over 
gerechten uit Eritrea en Pakistan. Deel A 
Beautiful Mess plank en geniet van een 
tafel gevuld met een mix van onze lekkerste 
gerechten.

The Manor Amsterdam
Linnaeusstraat 89 | 1093 EK Amsterdam
T: +31 (0)20 700 8585
E: meetings.manor@edenhotels.nl
www.themanorhotelamsterdam.com
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ALTIJD INCLUSIEF BIJ EEN ARRANGEMENT:
-   TV scherm met HDMI connectie
-  Speakers en muziekmogelijkheden
-  Flipover met meetingbox, notitieblokje en pen
-  Onbeperkt koffie, thee en water

BEKIJK ZALEN

SAY HI!

4 VERGADERZALEN MAX. 110 PERSONEN

BEKIJK MOGELIJKHEDEN

mailto:meetings.manor%40edenhotels.nl?subject=Let%27s%20get%20in%20touch%21
https://www.themanorhotelamsterdam.com/nl/zakelijk/zalen/
mailto:meetings.manor%40edenhotels.nl?subject=
https://www.themanorhotelamsterdam.com/nl/zakelijk/vergaderarrangementen/
https://www.themanorhotelamsterdam.com/nl/


CAMERA PRIVATA

MAXIMAAL 16 PERSONEN*

*AANTAL PERSONEN IS AFHANKELIJK VAN DE GEWENSTE OPSTELLING. 
BEKIJK AL ONZE MOGELIJKHEDEN OP DE WEBSITE

BERNS ZAAL

MAXIMAAL 35 PERSONEN*

TUINZAAL

BERNS + VAN GENDT ZAAL

MAXIMAAL 20 PERSONEN*

MAXIMAAL 70 PERSONEN*

https://www.themanorhotelamsterdam.com/nl/


Een restaurant met een sociale missie en 
op het menu de heerlijkste Midden-Oosterse 
en Afrikaanse gerechten. Met liefde bereid. 

Een lunch met wraps of een salade, 
warme snacks of liever gewoon wat fingerfood 

na een lange dag vergaderen? 

Bij A Beautiful Mess kunnen we alle kanten op! 

A BEAUTIFUL MESS PLANK

LUNCH & DINER

SALADES

WRAPS



THE MANOR AMSTERDAM
The most beautiful and historic hotel in 
the East of Amsterdam. Where The Manor 
previously fulfilled a role as a civilian hospi-
tal and district office, today it’s known as a 
full-service urban boutique hotel.

Rooms that make an impression. 
A boutique atmosphere, special details and
beds that you never want to leave. Choose
between a Superior room, a Deluxe room
with a view on the garden or a Junior Suite
with a seperate seating area.

FOOD & DRINKS
Our restaurant is all about sharing:
we eat and drink together and tell each
other about our day. Food unites.
A Beautiful Mess offers you a colourful
menu full of meze. Small dishes, based
on recipes from countries our staff
originates from. We are talking about
Levantine and Mediterranean cuisine,
but also dishes from Eritrea and Pakistan.
Share A Beautiful Mess platter and enjoy
a table filled with a mix of our finest
dishes. 

MEETINGS
Looking for a location in Amsterdam for a 
relaxed meeting, training or event? At The 
Manor you will find everything you need 
for your business meeting.

Our hotel in trendy Amsterdam East is
easily accessible by car and public trans-
port. Moreover, we ensure that you lack 
nothing during your business stay. We are 
happy to help you organize your meeting 
or conference. The Manor features four  
inspiring meeting rooms with natural 
light, three of which overlook the garden.

The Manor Amsterdam
Linnaeusstraat 89 | 1093 EK Amsterdam
T: +31 (0)20 700 8585
E: meetings.manor@edenhotels.nl
www.themanorhotelamsterdam.com
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ALLWAYS INCLUDED IN A PACKAGE:
-   TV screen with HDMI connection 
-  Speakers and music possibilities
-  Flipchart with meeting box, notepad and pen
-  Unlimited coffee, tea and water

SAY HI!

CHECK OUR 
MEETING ROOMS4 MEETING ROOMS MAX. 110 PERSONS CHECK OUR PACKAGES

mailto:meetings.manor%40edenhotels.nl?subject=Let%27s%20get%20in%20touch%21
mailto:meetings.manor%40edenhotels.nl?subject=
https://www.themanorhotelamsterdam.com/en/business/meeting-rooms/
https://www.themanorhotelamsterdam.com/en/business/meeting-packages/
https://www.themanorhotelamsterdam.com/en/


*NUMBER OF PERSONS DEPENDS ON THE SET-UP. 
CHECK OUT ALL OUR POSSIBILITIES ON THE WEBSITE

CAMERA PRIVATA

MAXIMUM 16 PERSONS*

BERNS ZAAL

MAXIMUM 35 PERSONS*

BERNS + VAN GENDT ZAAL

MAXIMUM 20 PERSONS*

MAXIMUM 70 PERSONS*

TUINZAAL

https://www.themanorhotelamsterdam.com/en/


A restaurant with a social mission and on the  
menu the most delicious Middle Eastern and  

African dishes. Prepared with love. 

Lunch with wraps or a salad, hot snacks or just  
some finger food after a long day of meetings? 

 
At A Beautiful Mess we can do it all!

A BEAUTIFUL MESS PLATTER

LUNCH & DINNER

SALADS

WRAPS


