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 by dutchgrub   

La Oliva 

"De tapas vanuit het Noord Spanje"

Als je bent op zoek naar een casuele en amusante plek voor tapas of een

locatie die meer formeel is, La Oliva is beide. De eters van Amsterdam op

zoek naar een authentiek ervaring uit Noord Spanje zullen vele dingen in

dit populaire en hip restaurant vinden. De Baskisch gerechten hebben

vele ingrediënten zoals foie gras, spek en gegrild tonijn terwijl de

wijnkaart is vol en verstandig voor de regio.

 +31 20 320 4316  www.laoliva.nl/  Egelantiersstraat 122-124, Amsterdam

 by Marler   

Freddy's Bar 

"Een Traditionele Bar"

Gelegen in het luxe Hotel de L'Europe, is Freddy's Bar geselecteerd als

een van de beste hotelbars in Amsterdam. Deze gezellige en ontspannen

bar heeft een oude wereld charme. Traditioneel hout en koper relingen

domineren de inrichting en de sfeer is ongedwongen en ontspannen.

Pittig jazz muziek houdt u de hele nacht vermaakt, terwijl u genieten van

uw drankje en u geniet van uw overheerlijke maaltijd. Tijdens de cocktail

uur kunt u rieken een verscheidenheid aan kazen en luisteren naar live

pianomuziek.

 +31 20 531 1777  www.leurope.nl/freddys  freddy@leurope.nl  Nieuwe Doelenstraat 2,

Hotel de l'Europe,

Amsterdam

 by thefork.com 

Pasta e Basta 

"Operazingende obers in populair restaurant"

Wat dit restaurant interessant maakt, zijn vooral de operazingende obers.

Tussen het inspannende tafelbedienen door laten deze professioneel

zingende obers, zowel mannelijke als vrouwelijke, een Italiaanse aria door

het restaurant galmen. Dit restaurant is populair en als u niet afschrikt van

het idee dat een wildvreemde u toezingt, dan is het zeker de moeite

waard om een tafeltje te reserveren voor deze unieke ervaring. Tussen

18-18:30 uur begint de eerste uitvoering, de tweede begint rond 21:15 uur.

De kaart biedt acht pasta's en acht antipasta's, de voorgerechten, die

allen van smakelijke kwaliteit zijn met zowel vis- als vleesgerechten.

 +31 20 422 2222  www.pastaebasta.nl  amsterdam@pastaebasta.n

l

 Nieuwe Spiegelstraat 8,

Amsterdam
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Jimmy Woo 

"Oost Ontmoet West"

Deze nachtclub met het oosterse thema is de plek om iedereen het hof te

maken. Genoemd naar een fictieve drietalwerkgever van Hong Kong, het

decor van Jimmy Woo is na het Opium hol van de 18de eeuw met elegante

zwarte leerbanken en schitterende antiquiteiten. Let op dat het deurbeleid

zeer selectief is en aantrekkelijke kledij is vereist.

 +31 20 626 3150  www.jimmywoo.com/  mr.woo@jimmywoo.com  Korte Leidsedwarsstraat 18,

Amsterdam

 by condesign   

Greetje 

"Traditionele maaltijden van de voorbijgegane

tijd"

Het restaurant Greetje ligt in een van de meeste beroemd wijken van

Amsterdam en heeft een mooi uitzicht over de Montelbaanse Toren. De

chefs bieden de traditionele lekker gerechten uit Nederland dat soms over

het hoofd worden gezien door de inwoners zowel als toeristen. Het menu

is gevuld met specialiteiten dat fris en organische ingrediënten worden

bereiden. Bijvoorbeeld, zij hebben een gegrild entrecote met

aardappelpuree en een soep gevuld met wild zwijn en curry boerenkool.

Vergeet je niet de diverse wijnen te proberen.

 +31 20 779 7450  www.restaurantgreetje.nl  info@restaurantgreetje.nl  Peperstraat 23-25,

Amsterdam

 by Booking.com 

InterContinental Amstel

Amsterdam 

"Exclusieve Hotel"

Dit is simpelweg het beste, meest luxueuze en vooral ook duurste hotel

van Amsterdam. Voornamelijk bedoeld om plaats te bieden aan de groten

der aarde, zoals Madonna, de Rolling Stones en Michael Jackson. Het

Amstelhotel is prachtig gelegen aan de gelijknamige rivier, grenzend aan

het oude centrum van de stad, en biedt een prachtig terras aan het water

en een tuin. Theater Carré ligt op loopafstand en alle andere theaters,

musea, restaurants en clubs zijn uitstekend bereikbaar via tram, metro en

(water)taxi.

 +31 20 622 6060  www.ihg.com/intercontine

ntal/hotels/gb/en/amsterd

am/amsha/hoteldetail

 amstel@ihg.com  Professor Tulpplein 1,

Amsterdam

 by Lindy Neefjes   

The College Hotel 

"Comfort met klasse"

Hedendaagse kamers gecombineerd comfort met stijl, dat is wat je krijgt

als u verblijf in dit hotel. Hoewel het niet over veel kamers beschikt heeft

dit 40 kamers tellende hotel zich weten te handhaven met een hoge

standaard en dus geeft het kwaliteit dienstverlening aan haar klanten. De

tinten en kleuren geven de kamer een zeer rustgevend gevoel. Het is

strategisch gelegen, de meeste belangrijkste plaatsen zijn binnen een

paar kilometer van het hotel. Het heeft conferentieruimten met

uiteenlopende capaciteit en kan ook bruiloften en particuliere partijen

organiseren. Er zijn een aantal restaurants en een lounge bar voor de

gretige drinker.

 +31 20 571 1511  www.thecollegehotel.com

/

 info@thecollegehotel.com  Roelof Hartstraat 1,

Amsterdam
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