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Culinair genieten op topniveau

Pillows Maurits at the Park heeft de juiste 
plek voor iedere gelegenheid. Van culinaire 
gerechten tot aan smaakvolle cocktails: alles 
wordt gecreëerd met de grootste aandacht voor 
detail en bereid met producten van topkwaliteit.

Op zoek naar fine dining in een easy-going 
setting? Laat je verrassen in VanOost Restaurant 
met wereldse gerechten van chef Floris  
van Straalen.

Spring Cafe Brasserie serveert eigentijdse 
gerechten geïnspireerd op de Italiaanse en 
Franse keuken. Met het meest bijzondere terras 
van Amsterdam in het Oosterpark. 

Wie zin heeft in heerlijke cocktails en drankjes 
kan zich onderdompelen in de intieme setting 
van Fitz’s Bar, of genieten van het uitzicht op het 
Oosterpark vanuit onze rooftopbar.

Het team van Pillows Maurits at the Park verstaat 
de kunst om al uw wensen te vertalen naar een 
voorstel op maat en we kijken ernaar uit om een 
ultieme culinaire beleving te creëren. 



Brasseriegerechten geïnspireerd 
op Franse en Italiaanse keuken

Spring Cafe Brasserie

Ontbijt, lunch, diner en borrel

Zonnig terras in het Oosterpark

70 zitplaatsen binnen 
112 zitplaatsen op het terras

Serveert culinaire bites

Fitz’s Bar

Voor cocktails en
dranken van topkwaliteit

Seated 44 guests | reception 60 guests

6 of 8 gangen (vegetarisch) diner | 
Chef ’s Table voor 7 gasten

VanOost Restaurant

Fine dining restaurant

Bargedeelte 
26 gasten zittend | 40 gasten receptie

Gelegen op de eerste verdieping, 
met uitzicht op het park

34 x 11 m = 374 m2 | hoogte = 15 m

70 zitplaatsen restaurant

6 x 24 m = 144 m2 | hoogte = 3 m

Terras 7 x 24 m = 168 m2

6 x 10 m = 60 m2 | hoogte = 3 m



Pillows Grand Boutique Hotel Maurits at the Park
Mauritskade 61 • NL 1092 AD Amsterdam

+312 08 02 02 07 | events.amsterdam@pillowshotels.com

Perfect voor private events

Op de derde verdieping met uitzicht 
over het Oosterpark

Rooftop Bar

Tot 44 gasten

10 minuten rijden vanaf A10

Locatie & Bereikbaarheid

Aan de rand van het centrum

25 minuten rijden vanaf
Schiphol Airport

20 minuten met het OV naar 
Amsterdam Centraal Station

Valet parking in ondergrondse 
prive parkeergarage

Gelegen in het Oosterpark

Louis Bolk Salon | 14 gasten

Private Dining

Menu’s geïnspireerd door Felix 
Restaurant en Spring Cafe Brasserie

J.B. Springer Salon | 8 gasten

Park Salon | 50 gasten

9 x 15 m = 78 m2



Pillows Grand Boutique Hotel Maurits at the Park
Mauritskade 61 • NL 1092 AD Amsterdam

VanOost Restaurant welcomes both people from Amsterdam and visitors from far away. It serves
heavenly dishes and novelties, prepared in an open kitchen and in a truly magnificent space.

With fifteen-meter high ceilings and a touch of a bygone era that is appropriate for the
location next to the illustrious Tropenmuseum. From a luxurious interior to a top team offering

a culinary experience with sincere attention.

VANOOST RESTAURANT

10 minutes from highway A10 

Location & Reachability

On the edge of the city centre

25 minutes from Schiphol Airport

20 minutes by public transport 
from Amsterdam Central Station

Valet parking in private 
underground parking garage

Located in the Oosterpark


