Bijzondere restaurantconcepten in Amsterdam - voor één dag
11-03-2016 12:12
Op donderdag 31 maart krijgt Amsterdam er voor een avond zeven unieke restaurants bij op de meest bijzondere
locaties van de stad. Zo kun je onder andere eten achter een raam op de Wallen, in de stuurhut op het pontje
naar Noord, aan tafel in een 100 jaar oude stoomboot, aanschuiven bij Lady Gaga in Madame Tussauds
Amsterdam of dineren langs de lijn van het heilige gras in de Amsterdam ArenA.

Het concept: Amsterdam Eet Uit! wordt georganiseerd door Shoreditch oprichter Joep Verbunt: “Dit concept is
een eerbetoon aan de pareltjes van de stad. Het zijn allemaal plaatsen waar je stilletjes langsloopt niet
realiserend hoe bijzonder ze zijn of plekken waar je met ingehouden adem naar staat te kijken. Lelijk, bijzonder
of toeristisch, deze plekken maken Amsterdam en ze openen voor één keer hun deuren als restaurant!” Geen
keuken wel internet Uniek voor Amsterdam Eet Uit! is dat de locaties nooit eerder gebruikt zijn als restaurant
en niet over een keuken beschikken. Bezoekers bestellen daarom het diner online met de foodora app op hun
smartphone, waarna de maaltijden binnen 30 minuten door het fietsteam worden bezorgd. foodora is een
nieuwe online-bezorgdienst voor premium restaurants in Amsterdam, Utrecht & Den Haag. Luc van Emmerik
van foodora: “We geven onze klanten de mogelijkheid om overal te genieten van het eten van premium
restaurants. Door middel van Amsterdam Eet Uit! willen we op een ludieke manier laten zien dat dit zelfs op de
de meest iconische plaatsen van de stad mogelijk is.” Tijden Donderdag 31 maart - 18:00 - 19:45 Eerste shift 20:00 - 22:00 Tweede shift Locaties
Penthouse in aanbouw: 900 Mahler- Gustav Mahlerlaan 997 Ze poppen als paddenstoelen uit de grond, de
nieuwe woontorens op de Zuidas! Jij hebt de kans om te eten op 80 meter hoogte in een van de penthouses
van de gigantische woontoren 900 Mahler in aanbouw. De sky is the limit in de 900 Mahler! Meer info:
http://www.900mahler.nl & www.gensvastgoed.nl Draaiorgel Museum - Westerstraat 119 Eten tussen de
draaiorgels in de werkplaats van draaiorgelfamilie Perlee. Genieten van je eten met op de achtergrond het
melodieuze orgelgeluid, maar dan zonder het ritmische getik van de centenbak zoals je ze in de Kalverstraat
tegenkomt. Meer info: http://www.gperlee.com/museum.html De Wallen - Oudezijds achterburgwal 41 Hét
icoon van Amsterdam in binnen- en buitenland, dan hebben we het natuurlijk over de Wallen! Wordt jouw dinera-deux een menage-a-trois wanneer je geniet van een maaltijd in een peeskamertje? Amsterdams enige
stoomboot ( Het Scheepvaartmuseum) - Kattenburgerplein 1 Geniet van een diner in de luxe salon van de 100
jaar oude stoomboot van Het Scheepvaartmuseum, de boot die bij sommigen ook wel bekend is als de
stoomboot van Sinterklaas! Met uitzicht op het oude VOC-schip, eet jij in een sprookje! Meer info:
https://www.hetscheepvaartmuseum.nl/ontdek/ss-christiaan-brunings Madame Tussauds Amsterdam - Dam
20 Aanschuiven bij Willem Alexander en Maxima of shared dining met Lady Gaga? Het kan allemaal in het
wereldberoemde wassenbeeldenmuseum Madame Tussauds Amsterdam! Meer info:
https://www.madametussauds.com/amsterdam/nl/ Langs de lijn in de Amsterdam ArenA - ArenA Boulevard
1 De grond van Beyoncé en Michael Jackson, van het afscheid van held Hazes en natuurlijk van Ajax en

Oranje. Vanavond speel jij de wedstrijd van je leven! Via de spelerstunnel bereik je het veld en laat je alle
53.346 stadionstoelen op je inwerken. Geniet van een diner langs de lijn met sterallures! Meer info:
http://www.amsterdamarena.nl/home.htm Stuurhut van het pontje naar Noord - Opstappen De Ruyterkade
(pont CS - NDSM-werf) Schipper mag ik overvaren? De pont naar Noord kan natuurlijk niet ontbreken in het
lijstje. Een zonsopgang, een eerste date of nakauwend van een festival, iedereen heeft zijn eigen verhaal met
de pont. Maar niemand zal kunnen tippen aan dit verhaal! Terwijl de zon onder gaat, geniet jij bovenin de
stuurhut van waanzinnig een diner! Meer info: http://www.amsterdamnoord.com/pont-amsterdam-noord/
Reserveren kan via www.amsterdameetuit.nl voor €30 p.p. inclusief diner en bijpassend drankarrangement.
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