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Private Dining
De Private Dining is licht, ruim opgezet, stijlvol ingericht met 
huiselijke sfeer, uitzicht op the Lobby en zeer geschikt als verga-
derruimte. Bij mooi weer kan er op het terras worden geluncht, 
tevens is er mogelijkheid hotelkamers te gebruiken als break-
out ruimtes.

The Lobby Fizeaustraat ligt op loopafstand van Amstel Station 
en kijkt uit op de Amstel skyline in het groen omgeven Water-
graafsmeer.

Aantal personen: max. 80 personen

Ruimte van 96 m2 met glazen pui en openslaande deuren 
naar restaurant The Lobby en ruimte zithoek

Mogelijkheden
Gratis parkeergelegenheid
Wifi
Flip-overs
75-Inch LCD-TV
Workshopmaterialen

Vanaf prijzen (gezelschap max. 30 personen)
€1250,00 exc. btw per dag 07.00 – 00.00
€600,00 exc. btw dagdeel 07.00 – 17.00/17.00 – 00.00

Informeer naar de prijzen voor groepen groter dan 30 personen

Prijzen zijn incl. faciliteiten, workshopmaterialen, 
excl. 21% btw. Offerte aanvragen kan via de website
via events@hotelv.nl of bel naar 020 6623 233

           Boardroom        U-vorm        Carré  

       Theater            Cabaret                 School  



Palmroom
De Palmroom bevindt zich in het souterain van het pand en is 
daarmee een prettige privé ruimte voor vegaderingen of 
events. De Palmroom is sfeervol ingericht en kan in verschillen-
de vergaderopstellingen worden gebruikt voor kleine maar ook 
grotere gezelschappen. 

Bij mooi weer kan er op het terras worden geluncht, tevens is er 
mogelijkheid hotelkamers te gebruiken als break-out ruimtes.

Aantal personen: Max. 100
Ruimte van 116 m2 beschikt over ruime zithoek, een bar
gedeelte en ruimte voor vergaderopstelling

Mogelijkheden
Gratis parkeergelegenheid
Wifi
Flip-overs
75-Inch LCD-TV
Workshopmaterialen
Audio systeem

Vanaf prijzen (gezelschap max. 30 personen)
€1000,00 exc. btw per dag 07.00 – 00.00 
€550,00 exc. btw per dagdeel 07.00 – 17.00/17.00-00.00
Informeer naar de prijzen voor groepen groter dan 30 personen

Prijzen zijn incl. faciliteiten, workshopmaterialen, 
excl. 21% btw. Offerte aanvragen kan via de website, 
via events@hotelv.nl of bel naar 020 6623 233

           Boardroom        U-vorm        Carré  

       Theater            Cabaret                 School         Theater            Cabaret                 School  



Lunchen bij The Lobby
Bij The Lobby zijn we goed in ontzorgen, we nemen je alles uit handen als het op eten en drinken aankomt, 
ook tijdens vergaderen. We werken met seizoens producten en stellen hiermee de meest heerlijke en 
verse gerechten samen.

Om de keuze makkelijker te maken hebben we 3 lunch arrangementen uitgewerkt. Maak zelf de keuze welk type 
lunch jouw voorkeur heeft. Dieetwensen zijn uiteraard geen probleem. Spreekt het lunch arrangement je aan, 
maar wil je hier graag iets aan toe voegen of aanpassen? We denken graag met je mee over de mogelijkheden.

Onbeperkt luxe barista koffie & 
thee en flessen muntwater  

Heerlijk belegde broodjes, salades 
met seizoensgroenten en 
huisgemaakte soep

Fruit geserveerd incl hartige snack

Smoothie (supplement € 7,50)

Luxe broodjes lunch
€ 42,50 p.p.

Voor- en hoofdgerecht

À la carte tot en met 10 personen
Vast menu vanaf 11 personen

2-gangen lunch
€ 40- p.p.

Voor- hoofd- en nagerecht

À la carte tot en met 10 personen
Vast menu vanaf 11 personen

3-gangen lunch
€ 45,- p.p.



Ontbijten bij The Lobby

Onbeperkt koffie, thee en tafelwa-
ter voor 12,50 p.p. 

Vanaf 20 personen is er alleen een 
koffie en thee buffet mogelijk

Koffiebuffet
 € 12,50 p.p.

Onbeperkt koffie, thee, verse jus 
en appelsap.

Ontbijt inclusief 2 warme 
gerechten van de menukaart. 

Te reserveren tot een 
groepsgrootte van 20 personen.

Ontbijt inclusief
€ 27,50 p.p.

Speciaal voor grote gezelschappen 
biedt The Lobby een ontbijt aan 
wat in relatief kort tijdbestek 
geserveerd kan worden. Ideaal 
voor een agenda met zakelijke 
afspraken.

Het ontbijt is inclusief koffie, thee, 
mini yoghurt, vers fruit, croissants 
en pain au chocolat en 1 warm 
gerecht van de menukaart.

Dit ontbijt wordt geserveerd bij 
een groepsgrootte vanaf 
15 personen.

Business Breakfast
€ 27,50 p.p.



FAQ
Hoe boek ik een vergaderruimte?
Dat kan via onze website of door te bellen naar 020 - 6623 233 
of te mailen met events@hotelv.nl

Kan ik een optie nemen op een vergaderruimte?
Dan kan zeker, we houden 24 uur een ruimte in optie.

Welke faciliteiten zijn aanwezig?
We beschikken over gratis parkeergelegenheid, Wifi, Flip-overs, 
75-Inch LCD-TV, workshopmaterialen en audio systeem

Is er een host aanwezig?
Ja, er is altijd iemand van het team van The Lobby aanwezig om je te 
verwelkomen en uitleg te geven over de ruimte en de faciliteiten.

Houden jullie rekening met dieetwensen?
Geen enkel probleem! Laat het ons uiterlijk een week van tevoren weten.

Kan ik nog een wijziging in het aantal personen doorgeven?
Dat kan, volgens de annuleringsvoorwaarden die meegestuurd 
worden met de offerte.

Is het mogelijk een ander soort lunch te krijgen?
Informeer naar de mogelijkheden via events@hotelv.nl 

Beschikt Hotel V over parkeermogelijkheden?
Op basis van beschikbaarheid kan er gebruik worden gemaakt van
onze inpandige parkeergarage.

Kan ik de ruimte van tevoren komen bezichtigen?
Dat is zeker mogelijk! Mail naar events@hotelv.nl voor 
het maken van een afspraak



Contactgegevens en bereikbaarheid
Contact- en adresgegevens
Voor meer informatie, vragen of offerte aanvraag rondom events kunt u contact 
openemen met events@hotelv.nl of bel naar 020 6623 233. Ons exacte adres is:

Hotel V Fizeaustraat 2
1097SC, Amsterdam

Bereikbaarheid en parkeren
Openbaar vervoer: Hotel V bevind zich op slechts 5 minuten loopafstand van 
het Amstel Station. Amstel station heeft een directe verbinding met o.a. Am-
sterdam CS en Schiphol Airport.

Met de auto: Hotel V bevind zich dicht bij de ring en is hierdoor zeer aanvoudig 
aan te rijden. Neem de afrit Ring-Oost/A10/E35 vanaf de A1 en volg de Mid-
denweg/s113 richting Fizeaustraat. Vanaf de A2: neem de afrit s110 in Amster-
dam-Oost en volg route richting Fizeaustraat.

Bij Hotel V kunt u parkeren in de overdekte parkeergarage die zich 
onder het hotel bevindt.

Deze bedrijven ging u reeds voor 
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