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A FUN END OF YEAR!

APOLLO HOTELS & LEONARDO HOTELS

Apollo Hotels & Leonardo Hotels zijn onderdeel van Fattal Hotel 
Group. Onze hotels vind je op de mooiste locaties in Nederland en 
België, van bruisende steden en dichtbij luchthavens tot locaties 
aan de kustlijn en in een groene omgeving.

Daarnaast hebben we een passie voor meetings & events en 
food & beverage. Dit uit zich in uiteenlopende vergaderlocaties 
en toprestaurants, zoals Event Centre Vinkeveen aan het water, 
teambuilding bij Veluwe Events, fine dining bij Floor17 op 85 meter 
hoogte, unieke belevingen bij Chef’s! Food & Drinks of één van onze 
andere restaurants. Welk hotel je ook kiest, wij zorgen voor een 
onvergetelijk verblijf. 

MEER INFORMATIE
www.apollohotels.nl | www.leonardo-hotels.nl

De informatie & prijzen in deze brochure zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen
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IT’S A SEASON 
OF GIVING! 



BRUT INTERNATIONAL 
FLAVOURS 
Bij Brut International Flavours bereiden wij onze gerechten met respect voor de oorsprong 
en smaken uit verschillende landen. Ondanks dat we dit jaar niet veel hebben kunnen 
reizen, willen we je graag kennis laten maken met keukens van over de hele wereld.

Wel zin in zo’n culinaire wereldreis? Boek dan jouw eindejaarsarrangement bij ons.

Neem contact op met ons reserveringsteam om jouw persoonlijke wensen door te spreken.

HOLIDAY SEASON; TRADITIONS AROUND THE WORLD 
De diverse keukens worden gepresenteerd middels verschillende internationale stations. 
Ook brengt deze wereldreis je in aanraking met diverse culinaire tradities en gewoontes.
€ 49,50 per persoon | vanaf 20 personen

ROYAL CHRISTMAS PARTY 
Op zoek naar een eindejaarsevenement met een royal touch? Neem contact op met ons 
meeting & events team om jouw persoonlijke wensen door te spreken.

Luxe 2-uurs borrel | klassieke open bar | welkomstcocktail | bites du chef 
€ 35 per persoon | vanaf 15 personen

Brut International Flavours 
Van Stolkweg 1 | 2585 JL Den Haag | T: +31 70 352 5161 | 
E: reservations.royaldenhaag@leonardo-hotels.nl | W: BrasserieBrut.nl



Vier het einde of nieuwe jaar met het perfecte eindejaarsfeest bij Leonardo Royal Hotel 
Amsterdam. Laat al jullie gasten samen komen in ons versierde Kerstmis Bar Leo of Vitruv 
restaurant. Onze Amstel Ballroom is de perfecte ruimte voor een chique (gala)diner. We hebben 
zelfs ruimte voor een potentiele afterparty (uiteraard met gepaste afstand).

Maak je kerstdiner nog specialer door een van de onderstaande opties toe te voegen:

• Late night hot snack
• Extra feest uurtje tot 01.00 uur
• Entertainmentpakket inclusief achtergrondmuziek en verlichting, dansvloer & DJ
• Decoratie & bloemen
• Silent Disco

Neem contact op met ons reserveringsteam om jouw persoonlijke wensen door te spreken.

KERSTMIS- OF NYE-RECEPTIE 
2-uurs borrel | klassieke open bar | welkomstprosecco | verrassend canapépakket
€ 36,50 per persoon | vanaf 25 personen

EASY GOING CHRISTMAS OR NY DINNER 
3 gangen diner (sitdown of buffet) | 2-uurs drankarrangement | klassieke open bar
€ 62,50 per persoon | vanaf 25 personen

3 GANGEN KERST GALADINER* 
Uitgebreid wijn arrangement en water, koffie & thee
Ronde gedekte tafels | wit linnen | menu’s | kerstdecoratie
€ 82,50 per persoon | vanaf 50 personen

*ruimte voor een afterparty

€ 79,50 p.p.

LEONARDO ROYAL HOTEL AMSTERDAM 

Leonardo Royal Hotel Amsterdam | Paul van Vlissingenstraat 24 | 1096 BK Amsterdam 
T: +31 20 250 140 | W: Leonardoroyalhotelamsterdam.com  
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IT’S TIME
FOR WINE 



Floor17 | Staalmeesterslaan 410 | 1057 PH Amsterdam 
T: +31 20 207 0000 | E: events@floor17.nl | W: Floor17.nl 

EVERYDAY I’M SHUFFLIN’
Van november tot februari wordt ons dakterras omgetoverd tot een Rooftop Winter 
Terrace in compleet winterse sferen. Omdat we niet konden kiezen uit de toffe 
activiteiten van de afgelopen jaren, combineren we dit jaar de twee allerleuksten. 

Onder het motto Everyday I’m shufflin’ maken maken wij sjoelen en curlen weer cool!
Zo is er een sjoelparcours met uitdagende XL sjoel- en obstakelbakken als ook een 
10 meter lange curlingbaan. En dat op 85 meter hoogte met een uniek uitzicht over 
Amsterdam.

Daag jouw collega’s uit en voeg wat ontspanning en competitie toe aan een dag 
vergaderen. Of organiseer een uniek teamuitje of eindejaars evenement. Je kunt dit 
combineren met een diner in Floor17 die je kunt uitbreiden met live entertainment. Zo 
maken we van jouw eindejaarsevenement een “sky high experience”. 

WINTERBORREL INCL ROOFTOP SJOELEN EN/OF CURLING 
Geniet van heerlijke winterse hapjes, glühwein, warme chocolademelk en een Hollandse Bar
€30 per persoon | 1 uur | vanaf 10 personen

WINTERBORREL XXL
1-uurs borrel | klassieke open bar | glühwein en warme chocolademelk | winterse hapjes
€28 per persoon | vanaf 20 personen

WINTERDINER INCL ROOFTOP SJOELEN EN/OF CURLING |  
VANAF 10 PERSONEN
Geef een extra boost aan jouw winterevent en verras collega’s of relaties met een 
exclusief diner bij Floor17. Begin de avond onder het genot van heerlijke glühwein en 
warme chocolademelk en eindig in ons restaurant of op het winter dakterras. Voor het 
diner heb je keuze uit verschillende opties:

• 3-gangen winterdiner incl. drankarrangement Hollandse Bar vanaf € 67,50 per persoon
• 4-gangen winterdiner incl. drankarrangement Hollandse Bar vanaf € 77,50 per persoon
• Bites dinner incl. drankarrangement Hollandse Bar vanaf € 65,- per persoon 

Neem contact op met ons reserveringsteam om jouw persoonlijke  
wensen door te spreken.

FLOOR17



COFFEE BOUTIQUE 
ROASTERS AND TOASTERS 
Coffee Boutique is meer dan alleen een koffiebar in het hart van de modestraat van 
Amsterdam. We serveren eenvoudig maar toch smaakvolle gerechten. De koffiebrander 
vult de kamer met de lekkerste geur die er is: verse bonen. Kom samen met je collega’s 
genieten van wat koffie inhoudt: een leuke tijd hebben en ontspannen het jaar afsluiten. 
Natuurlijk op gepaste afstand en onder het genot van een winters drankje in onze sfeervolle 
binnentuin.

Neem contact op met ons reserveringsteam om jouw persoonlijke wensen door te spreken.

KERSTBORREL
Glas prosecco | 2 uur onbeperkt drankarrangement | 2 warme hapjes
€ 32,50 per persoon | Maximaal 25 personen

KERST HIGH TEA 
Glas prosecco | 2 uur onbeperkt drankarrangement | hapjes 
€ 37,50 per persoon | Maximaal 25 personen

Coffee Boutique  | PC Hooftstraat 2 | 1071 BX Amsterdam 
T: +31 20 662 14 02 | E: info@coffee-boutique.nl
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BUT FIRST
BUBBLES 



Altijd al eens een chique en klassiek Frans kerstdiner willen ervaren samen met jouw collega’s? 
Waan je dit najaar in Frankrijk en ervaar de gezellige sfeer van de Franse gastronomie. 
The Living Room, by Bodon vertelt het verhaal van de traditionele Franse keuken.

KERSTDINER ARRANGEMENT 
Bestaande uit 3 verschillende elementen:

HORS-D’OEUVRE OPTIE 1
Crostini foie gras | crostini de chef | mini steak tartaar | oester |  glas Crémant de Loire 
€30 per persoon | 1.5 uur | Vanaf 5 personen

HORS-D’OEUVRE OPTIE 2
5 kleine amuses, chef’s choice | glas NV Palmer & Co. Brut Réserve of kerstcocktail bij aankomst 
€45 per persoon | 1.5 uur | Vanaf 5 personen 

FÊTE DE NOEL
Fruits de mer proeverij | glas NV Palmer & Co. Brut Réserve
€45 per persoon | 1.5 uur | Vanaf 5 personen 

TRADITION FRANÇAISE 
13 kleine sharing desserts | met dessertwijn of glas bubbels 
€30 per persoon | 1.5 uur | Vanaf 5 t/m 50 personen

Neem contact op met ons meeting & events team om jouw persoonlijke wensen door te spreken.

THE LIVING ROOM, BY BODON 

The Living Room, by Bodon  | Apollolaan 2 | 1077 BA Amsterdam
T: +31 20 570 57 24 | E: meetings.apolloamsterdam@apollohotels.nl | W: info@thelivingroombybodon.nl



THE HARBOUR CLUB 
AMSTERDAM ZUID 
Een bezoek aan The Harbour Club staat garant voor puur en intens genieten. Hoogstaande 
kookkunsten gemixt met een tikkeltje eigenwijsheid, maar wel met oog voor detail. 
De geheel vernieuwde The Harbour Club Amsterdam Zuid zal speciaal voor het najaar 
gedecoreerd worden tot een Winter Wonderland.

Met je collega’s het jaar feestelijk afsluiten? Geniet van een 6- of 8-gangen Winter Walking
Diner met winters thema, uitkijkend over de Amsterdamse grachten. Ben je op zoek naar
een informelere setting? We bieden ook een winterbarbecue of winterborrel aan.

WINTER WALKING DINER 
6 gangen - €45 per persoon | 8 gangen - €55 per persoon
Vanaf 20 personen | dranken zijn niet inbegrepen bij dit arrangement

WINTERBORREL
€ 25 per persoon | vanaf 20 personen

WINTERBBQ
€ 45 per persoon | vanaf 20 personen

The Harbour Club Amsterdam Zuid | Apollolaan 2 | 1077 BA Amsterdam
T: +31 20 673 5922 | E: amsterdamzuid@theharbourclub.nl | w: Theharbourclub.com

Neem contact op met ons reserveringsteam om jouw persoonlijke wensen door te spreken.



Event Centre Vinkeveen | Groenlandsekade 1 | 3645 BA, Vinkeveen
T: +31 (0)297 784 922 | E: meetings.vinkeveen@apollohotels.nl | 
W: Theharbourclub.com | W: Eventcentrevinkeveen.com

Een onvergetelijk eindejaarsevenement organiseren? Heeft u hier al ideeën over of juist 
nog niet? Het meeting & events team in Vinkeveen geeft samen met u het evenement 
een eigen identiteit.

Een creatieve workshop, een winter BBQ verzorgd door The Harbour Club of een volledig 
op maat gemaakt event; alles is mogelijk bij Event Centre Vinkeveen.

ICE SCULPTING
Inclusief welkom met gluhwein en 2 winterse snacks 
€ 39,50 per persoon | vanaf 20 personen 

WINTER BBQ
€ 45 per persoon | vanaf 25 personen

COCKTAIL WORKSHOP
Professionele shakers | verse ingrediënten 
€ 44,50 per persoon

Neem contact op met ons meeting & events team om jouw persoonlijke wensen door te spreken.

EVENT CENTRE VINKEVEEN 



Chef’s! Food & Drinks Papendrecht | Burgemeester Keijzerweg 100 | 3353 CV, Papendrecht
T: +31 78 615 20 99 | E: meetings.papendrecht@apollohotels.nl | Chefsfoodanddrinks.nl/papendrecht

Een barbecue in de winter? Ja, juist in de winter! Compleet met glühwein en vuurkorf. 
Om écht in de winterse sferen te komen, zal de winterbarbecue plaatsvinden op onze 
patio, waar je heerlijk met collega’s op gepaste afstand het jaar samen kunt afsluiten.

CHEF’S! WINTERBBQ 
€34.50 per persoon | exclusief dranken | vanaf 20 personen

Neem contact op met ons meeting & events team om jouw persoonlijke wensen door te spreken.

CHEF’S! FOOD & 
DRINKS PAPENDRECHT

Koude gerechten
Aardappelsalade  
Breydelspek | geitenkaas | appel | rozijnen | 
honing/mosterddressing

Salade Rode Biet
Gebakken kastanjechampignons | 
mandarijn | walnoten| balsamicodressing

Salade Carpaccio
Truffelmayonaise | cherrytomaten | 
pijnboompitten | oude kaas

Pastasalade Tonijn
Kappertjes | olijven | zongedroogde 
tomaten | tomaten/harissadressing

Brood & dip
Aioli | tomatentapenade | olijven | 
kruidenboter

Sauzen
Smokey BBQ-saus | Honing-mosterdsaus | 
Tartaarsaus

BBQ
Licht gepekelde speenvarkenfilet | Verse 
dagvis en papillotte met citroen, peper, 
knoflook, dille en cherrytomaatjes | 
Black Angus Chef’s! burger | Bavette | 
Lamsmerquez worstjes | Gevulde portobello 
met geitenkaas, walnoot en perzik 

Warme gerechten
Gepofte aardappelen | Stoofpeertjes | 
pittige wortelsoep

Nagerecht
Glaasje met chocolademousse, kersen, 
crumble van chocolate chip cookies, mini 
marshmallows



CHEF’S! FOOD & DRINKS 
GRONINGEN
Bij Chef’s! krijg je letterlijk een kijkje in de keuken. Op onze Winterbbq bereiden onze Chef’s 
de lekkerste gerechten. Al onze gerechten zijn smaakvol, maar over smaak valt natuurlijk te 
twisten. Daarom zijn alle gerechten van Chef’s! vers, verrassend en puur en kun je uiteraard 
aan het einde van de avond onze keukengeheimen mee naar huis nemen om op een later 
moment thuis een heuse Chef’s BBQ neer te zetten.

Neem contact op met ons meeting & events team om jouw persoonlijke wensen door te spreken.

CHEF’S! WINTERBBQ 
€ 32,50 per persoon | exclusief dranken | vanaf 10 personen

KERSTMIS- OF NYE-RECEPTIE 
2-uurs Hollands drankarrangement | welkomstprosecco | Heerlijke diverse Chef’s! hapjes
€ 42,50 per persoon | vanaf 25 personen

WINTERBORREL
2-uurs drankarrangement
€ 19,50 per persoon | vanaf 20 personen

COCKTAILWORKSHOP
Welkomstdrankje | Chef’s! bites | verse ingrediënten 
€39,50 per persoon | 4 t/m 8 personen 

Chef’s! Food & Drinks Groningen | Laan van de Vrijheid 91 | 9728 GA, Groningen
T: +31 50 76 300 70 | E: reservations.groningen@apollohotels.nl | W: Chefsfoodanddrinks.nl/groningen



Chef’s! Food & Drinks IJmuiden | Kennemerboulevard 250 | 1976 EG, IJmuiden aan Zee
T: +31 255 566 999 | E: meetings.ijmuiden@apollohotels.nl | W: Chefsfoodanddrinks.nl/ijmuiden

Bij Chef’s! geloven we niet in het bewaren van keukengeheimen, dus delen we graag 
met jou het ultieme kerstrecept met gepaste afstand. Dit najaar organiseren wij een 
kookworkshop waarbij je jouw versie van de beroemde Beef Wellington kunt maken, 
zodat jij jezelf thuis straks een échte Chef kunt noemen.

BEEF WELLINGTON
Maak jouw Chef’s! Beef Wellington (met keuze uit vlees, vis of vega)
32,50 per persoon | Maximaal aantal personen: 10

WINTERBORREL
2-uurs drankarrangement | 2 winterse bites per persoon
€ 25 per persoon | vanaf 20 personen

Neem contact op met ons meeting & events team om jouw persoonlijke wensen door te spreken.

CHEF’S! FOOD & 
DRINKS IJMUIDEN 
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MERRY EVERYTHING 
AND A HAPPY ALWAYS!



Heb jij jouw foute kersttrui al klaarliggen en kun je niet wachten om hem te showen aan je 
collega’s? Kun je niet wachten om samen met je team te genieten van een heerlijk eigen 
gebrouwen biertje of tap je liever zelf je bier aan een van onze taptafels? Wij stellen onze 
eindejaarsparty’s zo op, dat je op gepaste afstand het jaar toch leuk samen kunt afsluiten.

FOUTE TRUIEN KERSTFEEST
Welkomst(bier)cocktail | 2 uur onbeperkt Hollands drankarrangement | diverse borrelplanken
€ 27 per persoon | vanaf 15 personen

BIERFABRIEK WINTERBBQ
€ 32,50 per persoon | exclusief dranken | vanaf 20 personen

EINDEJAARS PUBQUIZ
Huisgebrouwen biertje | 2-uurs borrelarrangement | bittergarnituur
€ 42,50 per persoon | vanaf 30 personen

Dit arrangement kun je uitbreiden met allerlei verschillende, verrassende elementen. Hieronder 
vind je een selectie van opties die je bij ons aan jouw eindejaarsevenement kunt toevoegen:

WILD WILD WEST OF APRÈS SKI 
Maximaal 130 personen | Ideaal voor grote groepen

ALLROUND DJ’S | PHOTOBOOTH | LIVE MUSIC | PUB QUIZ | KARAOKE | 
LATIN MOVES | BACKYARD BBQ | EN NOG VEEL MEER

Neem contact op met ons meeting & events team om jouw persoonlijke wensen door te spreken.

BIERFABRIEK ALMERE 

Bierfabriek Almere  | Koetsierbaan 2 | 1315 SE Almere
T: +31 36 782 0500 | E: almere@bierfabriek.com | W: Bierfabriek.com/almere



Apollo Hotel Lelystad City Centre | Agoraweg 11 | 8224 BZ Lelystad
T: +31 320 242 444 | meetings.lelystad@apollohotels.nl | W: Apollohotels.nl/lelystad

Reden om er eens een echt feest van te maken. Voor deze speciale gelegenheid eens 
goed uitpakken met professionele DJ’s of liever zelf achter de knoppen? Wij zorgen voor 
een feestavond op gepaste afstand met DJ!

Deze avond is inclusief 4-uurs drankarrangement, borrelhapjes en te boeken vanaf €35 
per persoon.

KERSTMIS- OF NYE-RECEPTIE 
2-uurs borrel | klassieke open bar | welkomstprosecco | heerlijk canapépakket
€ 42,50 per persoon | vanaf 25 personen

WINTERBORREL
2-uurs drankarrangement | 2 winterse bites per persoon.
vanaf € 25,- per persoon | vanaf 20 personen

Neem contact op met ons meeting & events team om jouw persoonlijke wensen door te spreken

APOLLO HOTEL 
LELYSTAD CITY CENTRE 



Midden op de Veluwe bevindt zich het leukste outdoor centrum van Nederland; dé ultieme plek 
om te lasergamen, op een quad of 4x4 te rijden of om eens helemaal los te gaan op de challenge 
parcours. Aan welke activiteit je ook deelneemt, het is een prachtige beleving die je niet snel zult 
vergeten. Uiteraard hoort catering of een overnachting ook tot de mogelijkheden dankzij het 
naastgelegen Apollo Hotel Veluwe De Beyaerd. Kom genieten, kom naar de Veluwe!

Als slimste uit de bus komen tijdens het eindejaarsevent met jouw collega’s? Test samen met je 
team jullie algemene kennis en ga de battle met elkaar aan tijdens de Veluwe Events Pubquiz. 
Uiteraard bevat onze quiz alle nieuwsfeiten van 2020 welke wij kunnen aanvullen met leuke 
weetjes over jouw bedrijf. 

Going the extra mile? Maak jullie event compleet met een overheerlijke Winter BBQ bij de 
Veluwse Huyskamer of een oerhollands stampotten buffet en warm je handen boven de 
vuurkorf. De bosrijke omgeving van Apollo Hotel Veluwe de Beyaerd én Veluwe Events zijn dé 
ideale bestemming voor, tijdens of na de feestdagen. 

Neem contact op met ons reserveringsteam om jouw persoonlijke wensen door te spreken.

EINDEJAARS PUBQUIZ
Glas bubbels | 2,5 uur borrelarrangement | bittergarnituur
€ 42,50 per persoon | Maximaal 10 personen

WINTERBBQ 
€ 29,50 per persoon | vanaf 25 personen

WINTERBUFFET 
€ 21,50 per persoon | inclusief stampottenbuffet | vanaf 20 personen

VELUWE EVENTS
Benieuwd wat Veluwe Events, naast lasergamen, handboogschieten, quad rijden en challenge 
parcourse nog meer te bieden heeft? Bezoek Veluwe-events.nl voor al onze activiteiten.

VELUWE EVENTS & DE VELUWSE HUYSKAMER 

Apollo Hotel Veluwe de Beyaerd | Harderwijkerweg 497 | 8077 RJ, Hulshorst
T: +31 341 451541 | E: meetings.debeyaerd@apollohotels.nl | W: Apollohotels.nl/veluwe | W: Veluwe-events.nl



Apollo Hotel Breda City Centre | Stationsplein 14, 4811 BB Breda
T: +31 76 522 0200 | E: meetings.breda@apollohotels.nl | W: Apollohotels.nl/breda

Je zoekt een locatie om je kerst – of nieuwjaarsborrel te houden? Dan ben je bij ons 
aan het juiste adres! Wij verzorgen een feestelijke barbecue voor jullie gelegenheid. 
Een barbecue in de winter? Ja, juist in de winter! Compleet met glühwein, vuurkorf en 
feestverlichting. 

Geen zorgen, de kerstpakketten kun je gewoon bij ons laten bezorgen. Wij zetten ze 
voor je klaar onder de kerstboom!

WINTER BBQ 
€ 29,50 per persoon | Vanaf 10 personen 

Neem contact op met ons meeting & events team om jouw persoonlijke wensen door te spreken.

APOLLO HOTEL BREDA 
CITY CENTRE  
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