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Algemene informatiebrochure 

 

 
JP 1886, een restaurant en evenementenlocatie op een unieke plek. 

JP is gevestigd in een monumentaal pand, de  voormalige Verkadefabriek, 
gelegen aan de Zaan.

Slechts een paar minuten verwijderd van het centrum van Zaandam, goed 
 bereikbaar met OV en (betaald) parkeren naast de deur. 

 
Wij ontvangen u graag voor een lunch, borrel, bijeenkomst of diner in ons

restaurant. JP 1886 is ook een uitstekende plek voor zakelijke en particuliere
bijeenkomsten, groot en klein.

 
Op basis van uw specifieke wensen maken wij een passend voorstel.

 
Voor meer informatie, reserveringen of een persoonlijk gesprek kunt u ons

bereiken via onderstaande gegevens. 
 
 



Ruimtes 

JP 1886 beschikt over een restaurant, de bar, chef's table en een aparte ruimte (de Verskade). 
Alle ruimtes zijn afzonderlijk  te reserveren. Onze locatie is ook exclusief te boeken (restaurant + bar + chef's table +
Verskade). 

Verskade
Chef's table
Restaurant exclusief
Locatie Exclusief

175
50
175
400

88
32
258
378

60
20
120
200

Indeling ruimtes m2 Borrelsetting Sitdowndiner Theater

175
-
-
175

Huur ruimtes

Januari t/m maart + zomervakantie
April t/m dec

Verskade Chefs table

€ 300
€ 400

€ 100
€ 100

Locatie exclusief

Prijs op aanvraag
Prijs op aanvraag



= restaurant

= bar

= Verskade

= chef's table

Kade terras

Binnenplein- terras



Vergaderarrangementen  

In het Verkadegebouw zijn diverse vergaderruimtes. Deze zijn te boeken vanaf 8 personen tot 25 personen.
 Vanuit JP 1886 verzorgen wij de koffie, lekkernijen & lunch. Vergaderen boven de 25 personen is mogelijk, prijs op
aanvraag.

Zaalhuur
Het huren van een vergaderzaal kost 200 euro per dagdeel (4-uur) en 300 euro voor een hele dag (8-uur). 

Inclusief
Alle vergaderarrangementen zijn inclusief koffie, thee, fruit en lekkernij. 

4-uurs arrangement 
19,50 p.p.

4-uurs arrangement 
met lunch  38,50 p.p.

8-uurs arrangement 
met lunch  48,50 p.p.

Lunch bestaande uit:  
Div broodjes & verse jus



Food

         34,50 p.p.      

         38,50 p.p.

v.a. 39,50 p.p.

         42,00 p.p.

32,50 p.p.

38,50 p.p.

13,50 p.p.

7,50 p.p.

Onze chef-kok heeft diverse opties samengesteld voor een lunch of diner. Alle producten zijn vers 
en met liefde en aandacht bereid. 

2-gangen lunchmenu + koffie

3-gangen chef's menu

Walking dinner

The Beast BBQ

JP's handmade brunch

JP 1886 handmade buffet

Dessert table

Scroppino dessert



JP's handmade brunch

JP's handmade brunch is een volledig verzorgde brunch van koude en warme items verzorgd door de chef.
Vanaf 25 personen. Invulling in overleg. 

v.a. 32,50 p.p.



3-gangen chef's menu 

Voorbeeldmenu, het chef's menu is een wisselend menu. Dieetwensen? Dan maken wij een aangepast menu.

Voorgerecht
Black Angus carpaccio | granaatappel | Parmezaan | pijnboompitten

Sashimi tonijn | marshmallow van soja | passievrucht | wakamé
Carpaccio van tomaat | burrata | crumble van zwarte olijf

 
Hoofdgerecht

Entrecôte van de grill | pepersaus | seizoensgroenten
Zeebaars | zwarte knoflook | dashi

Truffelrisotto | hoeve-ei
 

Dessert
Cheesecake | vanille ijs | coulis van aardbei

Supplementen
Focaccia aioli & tapenade 5.75

Friet 4.75
Extra gang +9.50

Kaasplankje ipv dessert 5.00
38,50 p.p.



Walking dinner

4 gerechten 39,50 p.p.
5 gerechten 46, 50 p.p.
6 gerechten 53,00 p.p.

 
Steak tartaar | cornichons | eidooier | sjalot | crouton | truffelcrème

Coquille | bloemkool | kerrie | macadamia
Burrata | roma tomaat | aceto balsamico

Eendenborst | pastinaak | witte chocolade | kruidkoek bramen
Entrecôte | peperjus | seizoensgroenten

Tiramisu | koffie | bitterkoekjes | vanille
Kaasplankje van Fort Amsterdam +5.00

Tijdens een walking dinner serveert de bediening diverse kleine gerechtjes die al staande of zittend tijdens een
informele setting gegeten kunnen worden.  Voor een volledige maaltijd adviseren wij om 5 gerechtjes p.p. te kiezen.
Onderstaand is een greep uit ons assortiment. Heeft u andere wensen geef het aan



JP 1886 buffet

Handmade buffet
Naar wens en in overleg 

in te vullen
 

v.a. 38,50 p.p.

vanaf 25 personen

The Beast BBQ

Een 2.0 BBQ van The Beast. The Beast is een
smoker, grill en slowcooker inéén waar we de

lekkerste stukken vlees
(en vis) op kunnen bereiden. 

 
Brood | dips | diverse salades

Bijv. Entrecôte
Côte de boeuf 
Kip van het spit

 
 
 

Extra bij te bestellen:
Friet 4.75 

Dessert table 9,50 p.p.
scroppino dessert 7,50 p.p. 42,00 p.p. 

vanaf 25 personen



Dessert table

vanaf 20 personen
(voorbeeldmenu)

 
Citroen-perentaart
Chocolade dessert

Appelcrumble
Crème brûlée 

IJskar | diverse ijssoorten
Cheesecake

 
13,50 p.p.

. 

Koffie met likeur

Koffie met keuze uit
diverse likeuren

 
7,50 p.p.

. 

Scroppino

IJskoud drankje gemaakt
van vodka, cava & limoen

 
7,50 p.p.

. 



JP's wijnhandel

Naast ons restaurant heeft JP een eigen wijnwinkel en vakkundige sommelier in huis. Onze sommelier kan 
naast de reguliere wijnen in ons restaurant ook leuke wijnarrangementen of wijnproeverijen samenstellen. 

Wijnexperience
Prijs op aanvraag 

Wijnarrangement
Prijs op aanvraag 



Dranken en borrelhapjes

Drankenarrangement
Onbeperkt Hollands

drankenassortiment 
(koffie, thee, bier, wijn, fris,

vieux, jenever & bessen)
 

3 uur            22,50 p.p.
4 uur            27,50 p.p.
5 uur            32,50 p.p.

Tafelgarnituur
Nootjes  per bakje 5,00

Zoutje Koekjes per bakje 5,00
Olijven per bakje 5,00

Manchego 3,50 p.p.
Italiaanse worst 3,50 p.p.

Brood | aïoli | dips 2,00 p.p.

Speciaalbier & 
wijnarrangement

2,50 p.p.p.u. 
(bij afname drankarrangement)

Keuze uit 2 speciaalbieren 
en 2 wijnen

 
Toost

Cava toost            4,95 p.p.
Cocktail toost     10,00 p.p.

Hapjes assortiment
10,00 p.p.

3 x bittergarnituur
3 x vrije keuze uit hapjes 2,50 >>

Hapjes(2,50 p.p.)
Kabeljauwkroketje | limoenmayo 

Yakitori | ketjap | seroendeng 
Kerrie | groentenpasteitje 

Manchego kroketje | mosterdmayo 
Durocham kroketje | mosterdmayo  

Midnight snack
Puntzak friet | mayo 4,00

Bittergarnituur: bitterbal | vega
loempia | kaasstengel | kip 1,00 p.p

Hapjes (4,50 p.p.)
Mini steak tartaar | eidooier | truffelmayo
Coquille | bloemkool | kerrie | macadamia

Burrata | roma tomaat | balsamico
Maïskip | mango chutney | kokos

Gamba | tomaat | komkommer | pepita

Oesters & kaviaar
Zeeuwse oesters p.s. 4,00

Zeeuwse oesters 6 st 21,00
Kaviaar 30g | blini 60,00

 



Extra opties

Bloemen
Photobooth incl. 300 foto's
Loper (6m)
Oesterman / dame
Champagnetoren
Artiesten

 

Prijs op aanvraag
425,00
75,00 + 12,50 per meter 
v.a. 650,00
Prijs op aanvaag
Prijs op aanvraag

 


