
ETEN EN DRINKEN TIJDENS JOUW EVENEMENT

I’LL HAVE WHAT 
SHE’S HAVING

- WHEN HARRY MET SALLY



ONZE
BAR EN 
KEUKEN:

Strangelove, vernoemd naar Stanley 
Kubricks nucleaire klassieker. 
Strangelove is de plek van samenkomst 
van het pand. Overdag kan het als break 
out plek gebruikt worden voor koffie en 
thee, serveren we er lunch voor groepen 
en ’s avonds kan je er terecht voor een 
gezellige borrel of kan er gedineerd 
worden onder het genot van mooie 
dranken.

STRANGELOVE



“IS BUTTER 
A CARB?”

- REGINA, MEAN GIRLS

OVERDAG



KOFFIE 
EN THEE

alle genoemde prijzen zijn p.p. en excl BTW

BREAKFAST AT TIFFANY’S
+ croisants, jus / €5 p.p

1 RONDE / €2,50
Koffie, Clipper 

thee, tapwater & 
stroopwafeltjes 

2 RONDES / €7,50
+ combi zoete 
snacks tijdens 1 

moment

ONBEPERKT / 
€10,50

+ combi zoete 
snacks tijdens 1 

moment

BARISTA KOFFIE 

barrekening op nacalculatie
vanaf 50 personen: + €95,00 euro barista kosten

UPGRADES

SINGLE SEQUAL

Hoeveel bakkies heb je nodig om goed je 
dag door te komen?

SAGA
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DRANKJE
ERBIJ?

+ verse jus en huisgemaakte 
limonade buffet / + €3 pp

LEKKER 
LUNCHEN

Onze keuken maakt op verzoek graag een mooie lunch 
gemaakt van verse en lokale producten. Deze wordt 

geserveerd worden in ons restaurant of in één van onze zalen.

alle genoemde prijzen zijn p.p. en excl BTW

HOEVEEL LUNCH?:

VEGA(N) FOCACCIA’S 

~ of ~ 

SALADE 

~ of ~ 

SOEP

€7,5

VEGA(N) FOCACCIA’S 

+ 

SALADE 

~ of ~ 

SOEP

€11,5

VEGA(N) FOCACCIA’S 

+ 

SALADE 

+ 

SOEP

€14,5

ORIGINAL SEQUEL TRILOGY
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Onze lunch opties zijn standaard vega. Toch een lunchoptie met vlees? + €1 pp



“SOME FAVA 
BEANS AND A 

NICE CHIANTI”
- DR. HANNIBAL LECTER, THE SILENCE OF THE LAMBS

BORREL



onbeperkt frisdrank classic,  
pils van de tap, huiswijn rood/wit.

Eerste uur €10,5 pp
Tweede uur €7,5 pp

onbeperkt frisdrank, speciaalbier 
van de tap, huiswijn rood/wit  

+ Stranamore rood/wit

Eerste uur €14,5 pp
Tweede uur €11,5 pp

BORREL UURTJES
Nog even naborrelen? Zie hieronder onze verschillende borrel  

mogelijkheden, geheel afstembaar naar jouw wensen. 

BORREL OP REKENING MOGELIJK
eventueel door een aangegeven limiet op rekening of d.m.v. een aantal munten

alle genoemde prijzen zijn p.p. en excl BTW

MAMMA MIA  
focaccia, dips, olijven

€3 pp 

SUPERSIZE ME 
bittergarnituur twee rondes

€3,5 pp

Onze snacks zijn standaard vega. Toch een optie met vlees? + €1 pp

LA DOLCE VITA 
Italiaanse snacks

€4,5 pp

ADD A SNACK?

incl. twee snacks €12,5 pp incl. Italiaanse snacks €17,5 pp
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HOLLANDSE BAR LUXE BAR



“ONE BITE  
AND YOUR 

DREAMS WILL 
COME TRUE”

- QUEEN GRIMHILDE, SNOW WHITE AND THE SEVEN DWARVES!

DINER



pizza naar keuze  
+ fles huiswit/rood op tafel
€21,5 pp - tot 18 personen 

verschillende soorten pizza’s 
+ assortiment Italiaanse hapjes 

op tafel tot 80 personen 

€19,5 pp ex. drank

Dineren met meer dan 18 personen? 
Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

DINNERTIME!
Geniet van een diner voorafgaand of na afloop van jouw evenement bij ons op 
locatie. Deze wordt geserveerd in ons restaurant of in één van onze zalen. Wij 

werken met seizoensgebonden producten en de nadruk ligt op vegetarische pizza’s.

alle genoemde prijzen zijn p.p. en excl BTW
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PIZZA + VINO PIZZA + LA DOLCE VITA



Arie Biemondstraat 111
1054 PD, Amsterdam

Telefoon: 020 - 616 9994
Mail: info@lab111.nl

www.lab111.nl/zakelijk-verhuur

ALLES GEVONDEN?
Heb je alle informatie gevonden die je zocht?

Ons team helpt graag om een evenement op maat te maken. Daarnaast is LAB111 
flexibel en staan we open voor jouw wensen en suggesties. Mocht je nog vragen hebben 

of vrijblijvend een offerte willen aanvragen, neem dan gerust contact met ons op!

Wij kijken uit naar een leuke samenwerking!


