Bij de commandant thuis
De Commandantszaal ligt op de benedenverdieping
van de Commandantswoning, het voormalige huis
van de gezagvoerder van het Marine Etablissement
Amsterdam. In deze representatieve, hoogwaardige
ruimte dineerden en vergaderden vroeger hoog–
waardigheidsbekleders ‘bij de commandant thuis’.
We hebben de zaal, die een ontspannen, chique
70’er jaren sfeer uitstraalt, in oude luister hersteld.

Gebouw 001

De L–vormige ruimte - met loungehoek en zaal is op meerdere manieren in te delen. In de lounge–
hoek met open haard en comfortabele fauteuils is
het aangenaam toeven. De zaal is voorzien van een
geluidsinstallatie en een televisiescherm. De ruime
entree met vestiaire en toiletblokken vormt de toe–
gang tot de zaal. Bij mooi weer kunt u ook de drie
beschutte terrassen gebruiken.

Naast de Commandantszaal ligt een professioneel
uitgeruste keuken. Onze huiscateraar maakt hier
alles vers klaar, van een uitgebreid ontbijt tot een
maritieme borrel. Voor speciale wensen, zoals een
klassiek driegangenmenu of een slow BBQ, staan
gerenommeerde chef–koks voor u klaar.

Offerte op maat

Gebouw 001

Bijvoorbeeld
Terras I

Terras I

Theateropstelling 40p
Terras II
Terras III
Richtprijs
Borrel: =C 20,- per persoon.
Diner: =C 50,- per persoon.
U ontvangt apart een offerte op maat.

Bureau Marineterrein
Kattenburgerstraat 7
1018 JA Amsterdam
verhuur@marineterrein.nl
020 261 3656
marineterrein.nl

Theateropstelling 60p

Dineropstelling 32p

Mogelijkheden
t/m 48 personen dineropstelling €
t/m 60 personen theateropstelling €
t/m 80 personen borrelopstelling €
Gebruik professionele keuken voor diner / borrel
LCDscherm

Dineropstelling 48p

Per dagdeel (4 uur)
=C 500,-*
=C 500,-*
=C 500,-*
=C 200,- / =C 100,-**
=C 50,-

Per 2 dagdelen (8 uur)
=C 700,-*
=C 700,-*
=C 700,-*
=C 200,- / =C 100,-**
=C 50,-

*Prijzen zijn incl. schoonmaak en administratiekosten, excl. beheer, catering, changement en andere wensen.
**Bij alleen koffie, thee en fris worden geen kosten voor de keuken in rekening gebracht.

