Alles
onvergetelijk

VOOR EEN

Klein en
intiem, óf groots
en meeslepend
tot 370 gasten

bedrijfsevenement
Naast de Johan Cruijff ArenA
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Spraakmakend

Smaakmakend

Geniet samen met collega’s medewerkers of zakenpartners van een onvergetelijke
avond. PALAZZO geeft smaak aan uw zakelijke evenement, ongeacht of het gaat
om een kerstdiner, bedrijfsjubileum, productpresentatie, congres, zakendiner of uw
jaarlijkse bedrijfsuitje… Klein en intiem aan één tafel, óf groots en meeslepend tot
370 gasten, in de complete spiegeltent.
Beleef een show vol adembenemende acrobatiek, magie en comedy, live begeleid
door de PALAZZO showband, waarbij u tegelijkertijd geniet van een verrukkelijk viergangenmenu. Wij regelen uw evenement van A tot Z en garanderen u en
uw gasten een spraakmakende avond.

Wij maken van uw
bedrijfsevenement één groot feest!

LEUNT U GERUST ACHTEROVER
U hoeft zich nergens over te bekommeren.
WIJ BIEDEN U HET TOTAAL-ZORGELOOS-PAKKET
Met de combinatie van een eersteklas show en een verrukkelijk
viergangenmenu zorgt PALAZZO voor een onvergetelijk evenement.
KLEIN EN INTIEM, OF GROOTS EN EXCLUSIEF
Ongeacht of u met z’n tweeën komt of een exclusief gala wilt organiseren
tot wel 370 personen… wij staan tot uw beschikking.
ALLES IS MOGELIJK
Het enige wat u hoeft te doen, is uw persoonlijke wensen met
ons delen.

Het viergangenmenu

VOORGE R ECH T

Gebakken langoustinestaart met lijnzaadsalade,
currycrème en forel-eitjes

HOOFDGE R ECH T

Gebraiseerde runderwang met spinazie,
ansjovisboter en gebakken bosui

T USSE NGA NG

Gestoomde kabeljauw met knoflookvelouté,
knolselderij en peterselie

DE SSE RT

Hangop met gezouten karamel,
macadamia en kokossorbet

Natuurlijk bieden we ook een
vegetarisch menu aan.

Lachen,
huilen,
genieten
SPRAAKMAKEND, SMAAKMAKEND
Als gast van PALAZZO Amsterdam bent u getuige van een wereldpremière:
Haute Cuisine gaat samen met Haute Couture, Haute Acrobatiek
en Haute Comedy, oftewel ‘Haut Chaos’! Een buitengewone show, boordevol contrasten en extravagante,
prettig gestoorde karakters. De flamboyante,
Australische superster Reuben Kaye neemt u
als gastheer mee door een avond, waarop niets
meer is wat het lijkt. ‘Haut Chaos’ laat u met
volle teugen genieten van bloedstollende
acrobatiek, wonderlijk contortionisme,
briljante comedy en grootse muziek.
Soms verfijnd en gevoelig, dan.

De Pala©©o Amsterdam Arrangementen

Prij©informatie
en &

De volgende arrangementen kunt u al bestellen vanaf 1 persoon:
WIJN-ARRANGEMENT PALAZZO

WIJN-ARRANGEMENT EXTRAVAGANZA

Allereerst heten wij u en uw gasten
welkom met een glas prosecco als
aperitief. Bij elke menu-gang wordt
een passend glas wijn geserveerd.
Een fles mineraalwater van 0,75l is
per persoon inbegrepen.

Allereerst heten wij u en uw gasten
welkom met een glas champagne als
aperitief. Bij elke menu-gang wordt
een passend glas wijn geserveerd.
Een fles mineraalwater van 0,75l is per
persoon inbegrepen. Bij dit arrangement hoort ook een koffie-specialiteit.

> Prijs per persoon € 35,00

> Prijs per persoon € 55,00

Onze Welkom-arrangementen, voor gezelschap tot 7 personen:
WELKOM I

WELKOM II

Voor aanvang van de show heten
wij u welkom in de foyer van de spiegeltent. Daar serveren wij een fles
prosecco en een karaf sinaasappelsap
aan u en uw gasten. Vanaf 8 personen
adviseren we om 2 arrangementen te
bestellen.

Voor aanvang van de show heten wij u
welkom in de foyer van de spiegeltent.
Daar serveren wij een fles champagne
en een karaf sinaasappelsap aan u en
uw gasten. Vanaf 8 personen adviseren wij om 2 arrangementen te nemen.

> Prijs per persoon € 45,00

LOGES
• 6 tot 8 couverts
per tafel.

PODIUM

MANEGE
• 4, 8 of 10 couverts per tafel.
In de manege zit u altijd op de
voorste rang; u heeft het beste
zicht op beide podia.
U neemt plaats aan een tafel
voor 4, 8 of 10 personen en
beleeft alle optredens van
zeer nabij.

> Prijs per persoon € 83,00

PRIJZEN VOOR HET MENU EN DE SHOW

DRANK-ARRANGEMENT GOUD

> Prijs per persoon € 40,00

PODIUM

VIP-LOGE
• Maximaal 16 couverts per tafel.

Voor gezelschappen vanaf 6 personen:
Bij het eten kunt u kiezen uit geselecteerde witte en rode wijnen. Natuurlijk
biedt het drank-arrangement Goud
ook een keuze uit bieren van het vat,
frisdranken, sappen en mineraalwater. Bij dit arrangement hoort ook een
koffie-specialiteit.

S TA L L E S
• 6 couverts per tafel.
De stalles bevinden zich in
een cirkel tussen de manege
en de loges. U neemt plaats
aan een tafel voor 6 personen;
ideaal voor een klein
gezelschap.
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Zo t/m Do

Vr t/m Za

Oudejaarsavond

Manege

132,00 €

148,00 €

231,00 €

Loge

122,00 €

138,00 €

221,00 €

Stalles

102,00 €

128,00 €

201,00 €

VIP-loge1

2.200,00 €

2.400,00 €

3.600,00 €

Podium-loge

92,00 €

102,00 €

Prijzen zijn inclusief btw en exclusief € 2,00 reserveringskosten per ticket.
Prijzen betreﬀen de show en het viergangenmenu van Joris Bijdendijk, en zijn exclusief dranken. Groepen worden samen aan tafels geplaatst.
1 Vaste bedragen voor groepen van 16 personen (inclusief ontvangst met bubbels en reserveringskosten)
2 Tijdens Oudejaarsavond bieden wij een vijfgangenmenu evenals een middennachtbuﬀet aan met een afterparty met DJ.

B estel nu
TICKETS ZAKELIJK EN GROEPEN
BERRY SPRENKELS
Service-Hotline: 0031 162 587 570
palazzo@arjanvandijk.nl
Arjan van Dijk Groep, partner in het organiseren van zakelijke evenementen

TICKETS & INFORMATIE
Info: www.palazzo.org
Tickets: www.eventim.nl

A A N VA N G
dinsdag t/m zaterdag om 19.30 uur
zondag om 18.00 uur
Zaal open: 60 minuten voor aanvang van de show
A D R E S S P I E G E LT E N T
ArenaPark
Arena Boulevard t/o number 55 · 1101 DL-Amsterdam
O R G A N I S AT O R
PALAZZO Producties B.V., Wingerdweg 4 · 1031 CA Amsterdam

