
 

Groepsactiviteiten 

Grand Café Restaurant 1e Klas 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bij Grand Café Restaurant 1e Klas kunt u naast uw bijeenkomst, vergadering, 

borrel, lunch of diner ook voor allerlei andere activiteiten in onze mooie 

hoofdstad terecht. De activiteiten zijn ook te boeken als pauze of na afloop van 

uw evenement in onze mooie historische locatie.  

 

De activiteiten zijn beschikbaar vanaf 10 personen.  
 

 

 

  



 
 

 

Groepsactiviteiten 

This is Holland 

THIS IS HOLLAND is een unieke vliegervaring die je Nederland niet alleen laat zien, maar 

ook echt laat beleven. Adembenemende filmbeelden bieden je een spectaculair perspectief 

vanuit de lucht en nieuwe inzichten in hoe Nederland is ontstaan. Door middel van 

verrassende special effects en een enorm bolvormig scherm, voelt het alsof je rakelings over 

de must-sees van de Lage Landen vliegt. En ook de tijd vliegt voorbij. Voor je het weet, sta je 

weer buiten, een onvergetelijke ervaring rijker.  

De experience bestaat uit vier verschillende shows 

en neemt je mee op een adembenemende reis 

door en over Nederland. This is Holland duurt 

ongeveer een uur en de reistijd bedraagt ongeveer 

20 tot 30 minuten vanaf Grand Café Restaurant   

1e Klas. 

Rondvaart 

Nederland, het land dat ver onder de zeespiegel ligt, is het land van het water. Dammen, 

dijken, maar zeker ook de grachten spelen een belangrijke rol in de Hollandse geschiedenis. 

Reden genoeg om dat met een Rondvaart Amsterdam van dichtbij te ervaren. Zo’n leerzame 

Rondvaart Amsterdam is bovendien een ideale activiteit voor jou en je reisgezelschap. Of je 

nu met je kinderen of geliefde aan boord stapt, met een Rondvaart Amsterdam beleef je een 

onvergetelijk dagje uit! 

Privé rondleiding 

Wij bieden professionele rondleidingen aan in en rondom het centraal station van 

Amsterdam. De rondleidingen worden gegeven door gecertificeerde gidsen die verscheidene 

onderwerpen zullen aankaarten waaronder: Geschiedenis – Architectuur – Pierre Cuypers – 

De ontwikkeling van NS Centraal station – Noord/Zuidlijn & een toelichting over de wallen en 

het oude centrum gebied. 

Wij hanteren een verhouding van 1 gids op 20 gasten. De duur van een rondleiding is 1,5 á 2 

uur.  

 
 

 

 

 



 
 

 

Groepsactiviteiten 

De volgende arrangementen zijn beschikbaar in combinatie met This is Holland: 

This is Holland lunch arrangement voor € 30,00 per persoon 
 

- 1 uur onbeperkt koffie, thee, melk en tapwater 

- Frisse, groene salade met vinaigrette                                                                                      

- Broodje Oma Bobs kroket                                                                                                           

- Twee bolletjes per persoon met diverse kaas- en vleeswaren    

(Inclusief ticket This is Holland)                                                                                                                                                                                                        

This is Holland diner arrangement voor € 31,00 per persoon 
 

3 gangen menu inclusief tafel water met keuze uit de volgende gerechten: 

 

Voorgerecht 

- Carpaccio met pesto, kappertjes en Parmezaanse kaas                                                          

- Dubbel getrokken runderbouillon met bospaddenstoelen en bieslook                                                                          

- Gemengde salade met honing mosterd dressing                                                            

Alle voorgerechten worden geserveerd met brood en boter 

Hoofdgerecht 

- Kabeljauwfilet met beurre blanc saus                                                                                           

- Biefstuk met pepersaus                                                                                                               

- Varkensfilet met champignonsaus                                                                                            

- Vegetarische curry met doperwt, cashewnoten, yoghurt-munt saus, koriander, rijst en 

salade                                                                                                                                    

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met salade en friet 

Dessert 

- Tiramisu                                                                                                                                     

- Panna cotta met caramelsaus en slagroom                                                                                 

- Appeltaart 

(Inclusief ticket This is Holland) 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Groepsactiviteiten 

De volgende arrangementen zijn beschikbaar in combinatie met een rondvaart of 

een privé rondleiding:  

 

Koffie/thee arrangement voor € 20,00 per persoon incl. ticket activiteit naar 

keuze 
- 1 kopje koffie/thee 

- Vers gebak 

Lunch arrangement voor € 30,00 per persoon incl. ticket activiteit naar keuze 
- 1 uur onbeperkt koffie, thee, melk en tapwater 

- Frisse, groene salade met vinaigrette                                                                                      

- Broodje Oma Bobs kroket                                                                                                           

- Twee bolletjes per persoon met diverse kaas- en vleeswaren 

    

Diner arrangement voor € 44,50 per persoon incl. ticket activiteit naar keuze  
Bij groepen spreken we vooraf graag 1 menu af.  

U mag een voorselectie maken van 3 voorgerechten, 3 hoofdgerechten en 3 desserts.   

De uiteindelijke keuze per persoon ontvangen wij graag 1 week voorafgaand van de 

reservering i.v.m. bestellingen. Wij houden rekening met eventuele diëten en uitzonderingen 

zoals vegetarisch, glutenvrij e.d. 

 

*Bij elk menu wordt brood geserveerd met room- en kruidenboter 

*Alle hoofdgerechten worden geserveerd met aardappelgratin, frietjes, salade en groenten  

Voorgerechten 
• Italiaanse brie met honing uit de oven, geserveerd op rucola 

• Terrine van vis en schaaldieren met toast          

• Klassieke Caprese: tomaat, Mozzarella en olijfolie         

• Ceasar salade met (biologische) kip van Tante Door, spekjes en Parmezaan     

• Salade vegetarian met paprika, komkommer, ui, fetakaas, avocado, doperwten en 

walnoten  

• Carpaccio met pesto, kappertjes en Parmezaanse kaas        

• Drie gebakken XL Gamba’s in olie en knoflook        

• Salade van gerookte forel met appel, walnoten en gorgonzola       

• Hollandse garnalencocktail met toast 

• Salade met gerookte zalm, Hollandse garnalen en croûtons  

• Visplatter 1e Klas: Gerookte zalm, Hollandse garnalen, makreel, forel,  gemarineerde 

haring, visterrine & toast (meerprijs in menu a € 7,50)    

 

Soepen  
• Soep van de dag 

• Dubbel getrokken runderbouillon met bospaddenstoelen en bieslook 

• Bretonse vissoep 

 



 
 

 

 

Hoofdgerechten vis  
• Gebakken Noordzee tongfilets naturel of Picasso     

• Zes XL Gamba’s in olijfolie en knoflook 

• Sardines filets 

• Kabeljauwfilet met mosterdsaus 

• Zalmfilet met kruidensalsa  

• Zeebaars met botersaus   

 

Hoofdgerechten vlees 
• Vlaamse stoof (runderstoof) geserveerd met aardappelpuree en rode kool 

• Getrancheerde eendenborstfilet met sinaasappel-Grand Marniersaus 

• Indian Curry met kip, erwten, gember, Atjar, rijst, yoghurt-muntsaus en salade 

• Varkenshaas met champignonsaus  

• Kogelbiefstuk met pepersaus 

• Spareribs 

• BBQ schotel, hamburger 250gr Angus beef, stokje saté en spareribs met knoflook- en 

BBQ saus 

• Ribeye (ca. 275 gr.) met kruidenboter  

• Nieuw-Zeelands lamsfilet met honing-tijm saus 

• Ossenhaasbiefstuk met honing-tijm saus 

• Surf en turf, Ossenhaasbiefstuk met twee gamba’s   

 

Hoofdgerechten vegetarisch  
• Vega. curry met doperwt, cashewnoten, yoghurt-muntsaus, koriander, rijst en salade  

• Verse pasta met champignon- roomsaus, rucola, Parmezaan en salade  

• Verse pasta quattro formaggi met rucola, Parmezaan en salade 

 

Nagerechten 
• Cheesecake  

• Citroen meringuetaart 

• Pure chocoladetaart met karamelsaus en slagroom 

• Panna cotta met karamelsaus en slagroom 

• Dame Blanche ’’traditionel’’ 

• Tiramisu 

• Vers fruit met slagroom 

• Vanille ijs met vers fruit en slagroom    

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Overige activiteiten 

 

1) Fietstochten  

(bv gericht op Architectuur of A’dam Noord) 
 

2) Team building activiteiten 

 (bv Wie is de Rat, Escape the City, Speurtochten te voet, fiets of sloep etc.) 
 

3) Proeverijen* 

 (bv Likeur, Jenever, bier, wijn, kaas etc.) 
 

4) Quizzen*  

(bv Ik hou van Holland, Pop Quiz, Pub Quiz etc.) 
 

5) Thema diners en feesten* 

 (bv Moorddiner, Ik hou van Holland Dinerspel, Amsterdamse Avond etc.) 
 

6) Bezoek aan de highlights  

(bv musea en attracties) 
 

*deze activiteiten kunnen in onze privéruimtes georganiseerd worden en prijzen voor 

de overige activiteiten zijn op aanvraag.  


