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DIAMOND 
PARAGON

Vers gebrouwen koffie en thee

*** 

Croissants

*** 

Yoghurt fruit shot

***

Gerookte rib-eye Tramezzinni

***

Sinaasappelsap

€ 9,00 p.p.

welkom pauze
DIAMOND 
FLORENTINE

Vers gebrouwen koffie en thee

*** 

Croissants

*** 

Vanille cupcake

***

Ham Tramezinni

*** 

Salade caprese

***

Sinaasappelsap

€ 10,00 p.p.

Vers gebrouwen koffie en thee

*** 

Croissants

*** 

Kaneelbroodje

***

Bagel gerookte zalm

*** 

Bircher Muesli

***

Sinaasappelsap

€ 12,00 p.p.

DIAMOND 
EXCELSIOR
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DIAMOND 
JUBILEE

Vers gebrouwen koffie en thee

*** 

Chocolade brownie

*** 

Wortel crudités

*** 

Appelsap

***

Actimel

€ 9,00 p.p.

ochtend pauze
DIAMOND 
EUREKA

Vers gebrouwen koffie en thee

***

Quiche Lorraine

***

Citroentaart

***

Komkommer crudités

***

Kiwi salade

***

Appelsap

€ 10,00 p.p.

Vers gebrouwen koffie en thee

*** 

Scones met jam

*** 

Worteltaart

*** 

Selderij

*** 

Yoghurt fruit shot

***

Smoothie van rood fruit

€ 12,00 p.p.

DIAMOND 
REGENT
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DIAMOND TIFFANY

Vers gebrouwen koffie en thee

*** 

Kersen ‘crumble’

***

Kokos mousse, mango en ananas

***

Quiche van blauwe kaas

*** 

Peren

***

Verse sappen

€ 12,50 p.p.

middag pauze
DIAMOND VARGAS

Vers gebrouwen koffie en thee

*** 

Chocolade brownie

***

Framboos met witte chocolade

*** 

Tomatensoep shooter

*** 

Verse kiwi’s

***

Verse sappen

€ 12,00 p.p.

Vers gebrouwen koffie en thee

***

Assortiment van Nederlandse koekjes

***

Stroopwafels

*** 

Tompoes

*** 

Ossenworst

***

Granny Smith appels

***

Versgeperste sinaasappelsap

€ 16,00 p.p.

DIAMOND ORLOV
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INTERCONTINENTAL DRIE GANGEN MENU

Heldere gevogelte bouillion, gember, piment, 
koriander

of

Gepofte pommedori soep met basilicum

***

Bagel met gerookte zalm, cream cheese en avocado

Flûte met tomaat, mozzerella en basilicumpesto

Zuurdesem met gerookte kip, kerriemayonaise en 
paprika

***

Smoothie van seizoensfruit

of

Cheesecake met roodfruitcompôte en 
citrushang-op

Drie gangen
€ 32,50 p.p.

broodjes lunch

Deze lunch is verder uit te breiden met;

Hand fruit    €2,50 p.p.

Smoothie     €4,50 p.p.

Caprese salade    €5,00 p.p.

Niçoise salade    €7,50 p.p.

Chicken ceaser salade  €7,50 p.p.

Broodje vleeskroket   €7,50 p.p.
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KEIZERS

Romige tomatensoep met basilicum

***

Maiskip filet met groene asperge en romige jus

***

Citroen panna cotta, aardbeien, rabarber en 
Madeleine

€ 55,00 p.p.

lunch menu
HEREN

Dun gemarineerd rundvlees met rucola en Par-
mezaan

***

Zalm Teriyaki met zoetzure groente’s en Teriyaki 
saus

***

Bitterkoekjes mouse, sinaasappel en chocolade

€ 55,00 p.p.

lunch menu

PRINSEN
lunch menu

Gerookte zalm met komkommer en wasabi 
vinaigrette

***
Runder entrecôte met gekonfijte aardappel en 
sjalot

***
Bananen kroketjes, cocos en ananas

€ 55,00 p.p.

Wij verzoeken u om voor uw hele gezelschap één 
menu te kiezen.

Uiteraard houdt onze Chef Rogér Rassin graag 
rekening met uw (dieet) wensen, neemt u hiervoor 
gerust contact met ons op.
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THE AMSTEL

Gemengde olijven

***

Gezouten bladerdeeg koekjes

***

Gemengde noten

*** 

Reypenaer kaas

***

Crudités

€ 8,50 p.p.

amuse arrangement
INTERCONTINENTAL

Kaaskrokantje, kwartelei en Serrano ham

***

Humus, olijf en ansjovis

***

Tartelette, gerookte zalm en crème fraiche

*** 

Vitello tomaat

***

Mini kaaskroket

***

Bitterbal van kalfsvlees

€ 13,50 p.p.

Amstel kaas

***

Selderij met boerenyoghurt

***

Ossenworst met piccalllili

***

Canapé paling met crème 
fraiche

***

Haring met roggebrood

***

Bitterbal van kalfsvlees

€ 17,50 p.p.

THE DUTCH
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KOUDE HAPJES

Gemengde olijven    € 1,50 p.p.

Gezouten bladerdeeg koekjes  € 2,00 p.p.

Gemengde noten    € 1,75 p.p.

Reypenaer kaas    € 2,25 p.p.

Crudités      € 1,75 p.p.

Kaaskrokantje, kwartelei 
en Serrano ham    € 2,75 p.p.

Humus, olijf en ansjovis   € 2,25 p.p.

Tartelette, gerookte zalm 
en crème fraiche    € 2,50 p.p.

Vitello tomaat     € 2,75 p.p.

Selderij met boerenyoghurt  € 2,50 p.p.

Ossenworst met piccalilli   € 3,50 p.p.

Canapé paling met crème fraiche € 3,75 p.p.

Haring met roggebrood   € 3,75 p.p.

amuses
WARME HAPJES

Mini kaaskroket    € 2,00 p.p.

Kalfsvlees bitterbal    € 1,75 p.p.

Kip saté      € 2,75 p.p.

Runderspies ‘Teriyaki’   € 3,75 p.p.

Loempia van Pekingeend   € 2,75 p.p.

Champignon-kerry soep   € 2,50 p.p.

amuses
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Dun gemarineerd rundvlees met rucola en Parmezaan

***

Zalm Terriyaki met zoetzure groente’s en Hoi-sin saus

***

Bospaddenstoelen lasagna met spinazie, Parmezaan en romige 
Madeira

***

Runder entrecôte met gekonfijte aardappelen en sjalot

***

Witte chocolade, frambozen, citroensorbet en meringue

€ 97,50 p.p.

se izoensmenu
ZOMER MENU AANGERADEN DOOR CHEF ROGÉR RASSIN
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VOORGERECHTEN

Ceviche van kabeljauw filet met avocado en zoetzure ui

Dun gesneden gemarineerd rundvlees met rucola en Parmezaan

Zalm Terriyaki met zoetzure groente’s en Hoi-sin saus

Albacore tonijn met rettich en soya vinaigrette

Romige soep van gamba’s en koriander

diner  menu

TUSSENGERECHTEN

Kwartel gebakken met doperwten en hazelnoot *

Doradefilet met ratatouille, kruiden en rode wijnjus *

Zachtgegaarde kalfswang met wortel en laurierjus *

* Kan ook als hoofdgerecht geserveerd worden 
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HOOFDGERECHTEN

DESSERTS

Yoghurt mousse, aardbeien, amandel en lavendelroomijs

Witte chocolade, frambozen, citroensorbet en meringue

Chocolade met Baileys en hazelnoot

Koffie panna cotta, crue de cacao, karamel en vanille roomijs

Uit bovenstaande gerechten kunt u uw eigen menu samenstellen. Wij 
verzoeken u om voor uw hele gezelschap één menu te kiezen. 

Uiteraard houdt onze Chef Rogér Rassin graag rekening met uw (dieet) 
wensen, neemt u hiervoor gerust contact met ons op.

3 gangen  €62,50 p.p.
4 gangen  €77,50 p.p.
5 gangen  €97,50 p.p.

Lamsfilet met paprika’s en kruidige jus

Runder entrecôte met gekonfijte aardappelen en sjalot

Bospaddenstoelen lasagna met spinazie, Parmezaan en romige Madeira
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REMBRANDT
buffe t

Brood assortiment

Gerookte zalm van zalm huis ‘’Steur’’, crème fraîche en citroen

Romeinse sla, krokante focacia , ansjovis en gepocheerd ‘’hoeve’’ eitje

Orecchiette salade van basilicum, courgette, aubergine en pijnboompitten

Gepofte Pommedori soep met basilicum

Gegrild parelhoen, bos paddenstoelen, platte peterselie en gevogelte crème

*** 

Gateau L’Opera

Koffie en mignardises

€ 65,00 p.p.

Dit buffet is ook beschikbaar met gegrilde zalm, venkel en tuinkruiden vanaf € 12,50 supplement.
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VAN GOGH
buffe t

Brood assortiment

Orecchiette salade van basilicum, courgette, aubergine en pijnboompitten

Gerookte zalm van zalm huis ‘’Steur’’, crème fraîche en citroen

Kropsla, Albacore tonijn gegrild, harico verts, olijven en rode ui

Buffel mozzarella, pommedori, basilicum en olijfolie

Helder gevogelte bouillon met paddenstoelen

Gesauteerde Heilbot filet, coulis Crustacés, gnocchi en cherry tomaat

Gegrild parelhoen, bos paddenstoelen, platte peterselie en gevogelte crème*

***

“Amstel puur “ chocolade dessert met vanille saus

Cheesecake, compote van rood fruit, Yoghurt basilicum sorbet

Koffie en mignardises

€ 75,00 p.p.

* Dit buffet is ook beschikbaar met entrecote rund met aardappelgratin en Madeirasaus vanaf € 12,50 supplement.
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VERMEER

Brood assortiment

Gerookte zalm van zalm huis ‘’Steur’’, crème fraîche 
en citroen

Gerookte Franse paling filet

Mini Hollandse garnalen cocktail met jonge Romain

Rundscarpaccio met notensla en gebruineerde 
pijnboompitten

Orecchiette salade van basilicum, courgette, 
aubergine en pijnboompitten

Buffel mozzarella pommedori tomaat en basilicum

Romeinse sla, krokante foccacia , ansjovis en 
gepocheerd ‘’hoeve’’ eitje

Fines claires met citroen

Verschillende soorten gedroogde ham en worst

Diverse soorten Nigiri en Maki sushi

Helder gevogelte bouillon en paddestoelen

Gesauteerde Heilbot filet, coulis Crustacee, 
gnocchi en cherry tomaat

buffe t

Entrecote rund met aardappel gratin en Madeira saus

Seizoens groenten

Aardappel Gnocchi met gedroogde tomaat

Aardappelgratin

€ 95,00 p.p.

* Bij dit buffet wordt een uitgebreide selectie van desserts 
geserveerd. Deze selectie kunt u vinden op de volgende pagina. 15



KAZEN

Kaasplateau met internationale en nationale 
kaassoorten geserveerd met getoast rozijnenbrood

desser t  & kaas  buf fe t

ZOETIGHEDEN

Station met verschillende roomijs en sorbet soorten

Diverse vruchtencoulis en crème anglaise

Gesneden seizoens fruit

TAARTEN

Melk chocolade, steranijs, mandarijn

Vanille, kers, feuilletine

Pure chocolade taart, hazelnoot, caramel

Framboos, yoghurt, limoen, merengue

Koffie en mignardises

INDIVIDUELE GERECHTEN

Mango passie mousse, citroengras interieur, merengue

Chocolade, passie, koffie, nogatine

Glaasje witte/pure chocolade met chocolade bolletjes

Vanille panna cotta met sinaasappel

Cocos mousse, pina colade gel, ananas

Crème brulée vanille

Diverse soorten Petit fours

Chocolade schotsen met noten en feuilletine

Macarons & Pate fruit

Het uitgebreide dessert buffet is inbegrepen bij het buffet 
‘Vermeer’. Voor een supplement van € 14,95 serveren wij 
dit dessert buffet ook bij de andere buffetten.
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Banqueting Sales Department
T.  020 520 3199

E.  amstel.events@ihg.com
W.  amsterdam.intercontinental.com
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