
In de jaren vijftig al een ontmoetingsplaats voor Amsterdam-
mers; nu een iconische plek voor iedereen, met nog steeds 
dat prachtige zicht op het Leidseplein. Het beroemde Art 
Deco restaurant is een moderne brasserie met zowel ‘class’ 
als ‘classics’, van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat.

Café Americain is historische allure volgens de regels van 
de 21ste eeuw. Hoge kwaliteit, toegankelijke stijl en flink 
wat persoonlijkheid. Amsterdamse producten op het all-day 
menu worden aangevuld met Nederlandse ingrediënten. 

Er zijn speciale menu’s en arrangementen voor groepen  
tot 150 personen. Van een cocktail met bites tot ontbijt,  
lunch of diner, van koffie met gebak tot een high tea; het  
kan allemaal. En het beroemde American Hotel is natuurlijk 
de uitgelezen plaats om te overnachten.

CLASS &  
CLASSIC

 americainamsterdam |   CafeAmericainAmsterdam | www.cafeamericain.nl
Leidseplein 28 | 1017 PT Amsterdam | info@cafeamericain.nl

Voor reserveringen, een offerte of meer informatie,  
bel met +31 (0)20 55 63 010

Restaurant en bar The Birdhouse, geïnspireerd op de vogeltuinen 
van het tegenovergelegen Artis, ligt midden in de Plantagebuurt. 
Van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat ben je hier aan het juiste 
adres voor heerlijke bites, smakelijke gerechten, fijne koffie, lokale 
bieren en ciders, birdhouse cocktails en nog meer lekkers.

the birdhouse

Groepen van 10 tot 150 personen kunnen rekenen op speciale 
menu’s en arrangementen in de tuinzaal, die uitzicht biedt op de 
mooie binnentuin. Of je nu kiest voor een borrel en bites, een lunch 
of diner, koffie met huisgemaakte taarten of een winetasting; bij 
The Birdhouse is alles mogelijk. Van tevoren of erna overnachten 
doe je in het bijbehorende boutique hotel The Lancaster Hotel.

specially for you

Voor reserveringen,  
een offerte of meer  
informatie, bel met  
+31 (0)20 85 25 200

Plantage Middenlaan 46  •   1018 DH Amsterdam  •   info@thebirdhouse.nl
 thebirdhouseamsterdam   •    The Birdhouse Amsterdam  •   www.thebirdhouse.nl

WAT MAAKT DEZE PLEK ZO BIJZONDER?
Stayokay Soest staat bekend om zijn 
gastvrijheid, de fijne sfeer en het echte 
‘out-of-the-office-gevoel’. Met de drie hec-
tare rust en ruimte heb je alle vrijheid om 
goed te brainstormen. De locatie beschikt 
over zes multifunctionele zalen, een bar, 
grote terrassen voor een borrel en een 
gezellig restaurant voor een groepslunch. 
Voor een extra inspiratierondje kun je ook 
altijd een bezoek brengen aan de Soester 
Duinen. Dit natuurgebied vind je op 
loopafstand!

CENTRAAL GELEGEN
Nog een groot pluspunt: Soest ligt 
centraal in het land. Dit maakt het voor 
iedereen makkelijk bereikbaar. Bovendien 

ligt het hostel op nog geen 10 minuten 
wandelen vanaf station Soest-Zuid. Komt 
er toch veel reistijd bij kijken of wordt 
het een lange vergaderdag? Dan is het 
natuurlijk altijd mogelijk om een kamer 
te boeken in het hostel. Zo kan je heer-

lijk uitrusten en ervaar je bovendien het 
Stayokay vakantiegevoel!

KIES VOOR DEZE VERGADERBELEVING
Jouw meeting naar een ander level til-
len? Vraag nu een offerte aan via soest@
stayokay.com of bel naar (0)35 601 2296. 
Een 8-uurs vergaderarrangement boek je 
al voor 39,50 p.p. per dag.  

We kunnen niet wachten om je te verwel-
komen in ons hostel!
stayokay.com/soest

Vergader midden 
in de natuur!
Stayokay Soest: niet alleen een 
duurzaam hostel, maar ook 
uitgeroepen tot één van beste 
vergaderlocaties van Nederland. 
Dit jaar heeft deze locatie namelijk 
de eerste prijs van de Nationale 
Meeting Award in de categorie M 
in de wacht gesleept. 
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