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CULINAIR GENIETEN
OP HET 45E ABN AMRO
WORLD TENNIS 
TOURNAMENT!
VIA DEZE DIGITALE BROCHURE INFORMEREN WIJ U OVER DE DIVERSE 
MOGELIJKHEDEN DIE HET ABN AMRO WORLD TENNIS TOURNAMENT OP 
CULINAIR VLAK TE BIEDEN HEEFT. GRAAG LATEN WE U EN UW GASTEN 
NADER KENNISMAKEN MET HET UITGEBREIDE AANBOD.

In VIP-dorp The Club van het ABN AMRO World Tennis Tournament zijn 
meerdere toprestaurants en unieke horecagelegenheden te vinden, waar u 
van harte welkom bent. Of het nu gaat om een eenvoudig, maar smaakvol 
hapje of om een gastronomisch meergangen diner, u vindt het allemaal in 
The Club.

De 45e editie van het toernooi kenmerkt zich opnieuw door de unieke 
samenwerking met een aantal toonaangevende restaurants uit Rotterdam 
en directe omgeving. Een uiteenzetting van het restaurantaanbod en 
horecafaciliteiten treft u op de hierna volgende pagina’s.

C.E.O Baas van het Vlees: Na zijn succesvolle passages de 
afgelopen jaren kan Mario Ridder niet ontbreken tijdens 
deze editie van het ABN AMRO World Tennis. Samen met 
Sharon Kars laat Mario in een natuurgetrouwe kopie van 
het restaurant op Katendrecht de gasten kennismaken 
met dit beproefde concept.

Fausto: Oseven prolongeert dit restaurant met smaken 
en recepturen uit de Italiaanse keuken. Klassiekers 
zonder opsmuk, maar vooral puur en goed van kwaliteit 
en smaak. In ons sfeervolle restaurant met robuuste 
uitstraling, waant u zich op reis in een wereldstad met 
zijn trendy restaurants. U bent van harte welkom voor de 
lunch en het diner in Fausto.

Chefs Table: 4 topchefs pakken dit jaar opnieuw uit 
met een bijzonder en exclusief concept tijdens het ABN 
AMRO World Tennis Tournament. Voor zowel de lunch 
als het diner neemt iedere chef één van de 4 gangen 
voor zijn rekening. Een unieke ervaring in een bijzondere 
setting!

The Harbour Club: Met verschillende vestigingen in 
binnen- en buitenland slaat dit restaurant opnieuw  zijn 
vleugels uit in The Club. Voor een mooi glas champagne, 
in combinatie met heerlijke seafoodgerechten, kunt u 
hier terecht voor lunch  
en diner.

Sushi Time: Deze vaste waarde kreeg vorig jaar een 
nieuwe setting die gesmaakt werd. De Sushi blijft als 
vanouds overheerlijk.

The Liquid Maniacs: Hier staan de bekende bartenders 
van Dr.Rotterdam voor u klaar met een smaakvol 
assortiment van G&T’s, Dark & Stormy’s & Negroni’s. 
Daarnaast serveert het team van Dr. een tal van 
smaakvolle home-made limonades in combinatie met 
diverse kruiden en specerijen. De bar voor fijnproevers 
en cocktail enthousiasten!

Grand Café: Deze nieuwkomer krijgt meteen ook een 
bijzondere locatie in de doorgang van Shops & Bites naar 
The Club. Als opvolger van The Pub zeker een bezoekje 
waard.

Met bovenstaande diversiteit aan Food & Drinks 
verwachten we wederom een optimale invulling te 
geven aan de culinaire wensen van de bezoekers van The 
Club tijdens het ABN AMRO World Tennis Tournament.

Wij kijken nu alweer uit naar een spectaculaire editie 
van één van de belangrijkste toernooien ter wereld en 
wensen u en uw gasten een bijzonder plezierig en vooral 
in zakelijk opzicht succesvol ABN AMRO World Tennis 
Tournament toe.

Namens het organisatieteam,

Richard Krajicek
Toernooidirecteur

We kijken nu 
alweer uit naar 

een spectaculaire 
editie van 

één van de 
belangrijkste 

toernooien ter 
wereld
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BAAS VAN
HET VLEES
DE NAAM ZEGT GENOEG! WIJ SERVEREN ENKEL HET 
BESTE VLEES. IN 2017 WERDEN WE ZELFS UITGEROEPEN 
TOT “BESTE VLEESRESTAURANT VAN NEDERLAND”. 

Naast Black Angus rundvlees uit Amerika, serveren we ook 
Angus uit Ierland en Kobe Wagyu beef uit Japan. In halve 
en hele portionering, voor ieder wat wils.

Het vlees bereiden we op onze Broiler, een Amerikaanse 
grill die verwarmd wordt tot 1.300 graden Celsius. 
Hierdoor krijgt het vlees een krokant laagje waardoor het 
heerlijk knispert als je erin snijdt. Al je zintuigen worden 
geprikkeld.

Wij ontvangen je graag voor een puur stukje vlees en 
lekker glas wijn in ons tijdelijk restaurant op het ABN 
AMRO World Tennis Tournament.

Sharon Kars

We laten u op een andere 
manier puur en intens 
genieten van wat er op 
uw bord ligt.

Voorgerechten: vanaf € 10,00
Hoofdgerechten: vanaf € 15,00
Driegangen menu richtprijs: € 60,00



FAUSTO BY OSEVEN

DE KLASSIEKERS UIT DE 
ITALIAANSE KEUKEN, 
GEPRESENTEERD IN EEN 
TRENDY RESTAURANT MET 
WARMTE EN SFEER.
WELKOM IN FAUSTO,
BY OSEVEN 

Oseven prolongeert dit restaurant met 
smaken en recepturen uit de Italiaanse 
keuken. Klassiekers zonder opsmuk, maar 
vooral puur en goed van kwaliteit en smaak. 
Hier kan u genieten van een à la carte menu, 
waarbij kwaliteit, service en snelheid centraal 
staan.

Stemt u liever vooraf een samengesteld 
menu met ons af, laat het ons weten. Ook met 
een grotere groep kunt u bij Fausto terecht. 
Geopend voor lunch en diner.

Lunchgerechten: vanaf € 8,50
Voorgerechten: vanaf € 12,50
Hoofdgerechten: vanaf € 21,50
Desserts: vanaf € 7,50

Genieten van een à la 
carte menu, waarbij 
kwaliteit, service en 
snelheid centraal staan
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4 TOPCHEFS PRESENTEREN DIT JAAR OPNIEUW 
HUN BIJZONDERE EN EXCLUSIEVE CONCEPT 
TIJDENS HET ABN AMRO WORLD TENNIS 
TOURNAMENT.

4 topchefs koken vanaf een centraal eiland met 
daaromheen tafels in een unieke opstelling. 
Mario Ridder (restaurant Joelia), Fred Mustert 
(restaurant Fred), Erik van Loo (Parkheuvel) en 
Jos Grootscholten (Restaurant Perceel), samen 
goed voor 6 Michelin sterren, hebben een 
bijzonder 4-gangen menu samengesteld. Elke 
chef neemt een gerecht voorzijn rekening.

Een culinair samenspel van vier topchefs. 
U neemt als gast plaats en geniet van dit 
bijzondere menu met bijpassende wijnen. 
De tafels kunnen gereserveerd worden voor 
2 tot maximaal 12 gasten per tafel.

Graag tot ziens.

Mario Ridder, Fred Mustert, Erik van Loo 
en Jos Grootscholten

Lunch 4-gangen: € 99 p.p. all-in*
Diner 4-gangen: € 139 p.p. all-in* 

* champagne aperitief, passende wijnen, 
tafelwater en koffie



THE HARBOUR CLUB

ABN AMRO World Tennis Tournament kunt u 
genieten van onze specialiteiten. Het pop-up 
restaurant van The Harbour Club biedt ruimte 
aan circa 200 gasten en is de locatie voor uw 
(netwerk)borrel, zakelijke lunch of diner. 
 
The Harbour Club heeft verschillende 
vestigingen, in Amsterdam Oost, Amsterdam 
Zuid en sinds dit jaar ook in Vinkeveen. Stuk 
voor stuk unieke locaties, trendy, stijlvol en 
stoer met gastvrije service en hoogstaande 

THE HARBOUR CLUB, EEN WERELDCONCEPT EN 
UNIEK IN HAAR SOORT. WINING & DINING IN EEN 
EIGENTIJDSE EN INTERNATIONALE AMBIANCE MET 
HOOGWAARDIGE SERVICE.

Maak kennis met het 
ruime aanbod aan 
Noordzee vis, schaal- en 
schelpdieren. 

kookkunsten. Een bezoek aan The Harbour 
Club staat garant voor puur en intens genieten 
waar de klassieke keuken gemixt is met een 
tikkeltje eigenwijsheid, maar wel met oog voor 
detail.
 
Wij hopen u tijdens het ABN AMRO World 
Tennis Tournament te mogen verwelkomen in 
ons restaurant!

Voorgerechten: vanaf € 14
Hoofdgerechten: vanaf € 24
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Neem plaats in ons pop-up restaurant en ervaar 
de internationale allure, de sprankelende sfeer 
en het buitengewoon fantastische eten.

The Harbour Club werkt met dagverse vis 
en serveert vlees van de hoogste kwaliteit. 
Verrassende smaaksensaties, de echte 
Harbour Club klassiekers en bijzondere 
fusion gerechten met Aziatische invloeden 
zorgen ervoor dat uw lunch of diner een 
onvergetelijke ervaring wordt! Ook tijdens het 



U neemt plaats aan een van de twee lopende 
banden van maar liefst 50 meter totaal, waar  
meer dan 40 verschillende warme en koude 
gerechtjes op ronddraaien. Van California 
rolls en geflambeerde zalm tot teppan yaki 
gerechtjes en tempura garnalen. Kiezen zal 
moeilijk worden!

Ook dit jaar serveren wij een 8-gangen menu 
voor €49,50 of kleine Aziatische gerechtjes 
à la carte. Sushi, dim sum, noedels en verse 
yakitoris. We brengen dus niet alleen Japan 
naar Ahoy maar ook een beetje Thailand 
en Indonesië. Een sake kaart en dames 
in kimono’s maken de Aziatische sferen 
compleet.

We hopen u te mogen verwelkomen aan één 
van onze bars! 

DIT JAAR IS OOK SUSHI TIME IN THE CLUB 
AANWEZIG. ONZE LOPENDE BANDEN 
WORDEN WEER NETJES OPGEPOETST 
ZODAT WE U KUNNEN LATEN GENIETEN VAN 
ONZE DAGVERSE SUSHI.

California rolls 
met crab, tonijn 
en zalm, spicy 
shrimp, spicy 
tuna, cream 
vegi, etc. 
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GRAND CAFÉ

GRAND
CAFÉ
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10.17 uur
De eerste gasten zitten al aan een tafeltje 
met een heerlijk kopje cappuccino, te 
wachten tot de eerste middagpartij begint. 
Langzaamaan komen er steeds meer 
mensen binnen. Er hangt een aangename 
geur van verse koffie en net afgebakken 
croissants. Een zacht geroezemoes klinkt 
door de rustige achtergrondmuziek.
 
11:57 uur
Richting het middaguur na de eerste mooie 
pot tennis wordt het steeds drukker en 
klinkt zachtjes het gerinkel van glazen en 
bestek. Steeds meer tafeltjes raken bezet. 
Het personeel loopt af en aan tussen 
het gemêleerde gezelschap met lekkere 
belegde broodjes. De wijn en verse jus 
staan al op tafel. De zachte achtergrond 
geluiden stijgen omhoog.
 
16.25 uur
De middagsessie loopt ten einde, aan 
de bar staat een aantal enthousiaste 
tennisfans die onder het genot van een 
mooi glas wijn geanimeerd napraten over 

een wervelende partij tennis. Het volume 
van de muziek gaat ietwat omhoog en 
maakt de sfeer wat losser. Steeds meer 
bezoekers komen binnen om nog even na 
te borrelen. Er verschijnen goed gevulde 
charcuterieplanken op de bar.
 
18.03 uur
De gasten van de avondsessie mengen zich 
in de laatste middag gasten en genieten van 
het hoofdgerecht. De keuken draait op volle 
toeren en de meest verrukkelijke geuren 
stijgen omhoog. Iedereen is in afwachting 
van een spannende avondsessie op Centre 
Court.
 
21.43 uur
De relaxte lounge muziek komt uit de 
speakers en de lichten worden wat meer 
gedimd, zodat er een intiemere sfeer 
ontstaat. Achter de bar staat de barman 
een mooie cocktail te shaken, een aantal 
dames verderop aan de bar zitten al lekker 
aan hun gin tonic te nippen. Wat een mooie 
tennisdag was het toch vandaag!
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HIER STAAN DE BEKENDE 
BARTENDERS VAN 
DR.ROTTERDAM VOOR 
U KLAAR MET EEN 
SMAAKVOL ASSORTIMENT 
VAN G&T’S, DARK & 
STORMY’S & NEGRONI’S. 

Daarnaast serveert het team 
van Dr. een tal van smaakvolle 
home-made limonades in 
combinatie met diverse kruiden 
en specerijen. 

De bar voor fijnproevers en 
cocktail enthousiasten!

THE LIQUID MANIACS



Koffiegarnituren
• Koekela cookies - Chocolate chip, € 12,50
 oatmeal cookie & walnut melts
 (15 stuks)
• Mini tennisbal-muffin en € 20,00
 chocoladelolly met toernooilogo
 (10 stuks)
• Cake - caramel-seasalt, matcha € 20,00
 en yoghurt-bosbes (10 stuks)

Broodjesassortiment 1 € 65,00
(20 stuks)
• Wrap met lamsham, pesto en tomatentartaar 
•  Bruine tramezzini clubsandwich Vitello tonato
•  Tomaten focaccia met gegrilde groenten en 

kruidenroomkaas 
•  Viking round van caprese met taggiasche 
 olijven

Broodjesassortiment 2 € 75,00
(25 stuks) 
•  Viking Square van rib-eye truffelmayonaise 
• Viking Square van zalm en limoen crème
•  Wrap met geitenkaas, komkommer  

en munt 
•  Turks brood met gerookte kip, 
 tomaat, ijsbergsla en pesto
•  Gegrild brioche broodje met tomaat, 

doperwtenhumus en avocado

Sweets 
•  Gedroogd fruit - abrikozen, dadels, € 17,50
 pruimen en bananen (10 pers.)   
• Griekse yoghurt met druiven,  € 19,50
 walnoot en honing (6 stuks) 

Tafelgarnituren 
• Paarse aardappelchips met € 12,50
 yoghurt- chili dip (5 pers.)
• Notenmix - Rookamandelen, € 12,50
 gezouten cashewnoten en 
 wasabi noten (10 pers.)
•  Gezonde friet van marktgroenten,  € 17,50 

radijs, komkommer, paprika,  
bleekselderij en wortel met een  
yoghurt dip (10 pers.)

•  Hollands plateau - snijworst, € 20,00
 grillworst, oude kaas, zuur en 
 mosterd (20 st. worst/ 20 st. kaas)
• Krokant gebakken spinazie € 23,50
  tortilla met hummus (10 pers.)
•  Breadsticks met za’atar, geserveerd € 23,50
 met avocado-peperdip en 
 tomatenrelish (10 pers.)

Koude borrelgarnituren 
•  Sushi mix platter (15 stuks) € 35,25
• Gemend koud borrelgarnituur € 45,00
 (24 stuks) 
 -  Geitenkaas cheesecake met uien 

compote 
 -  Mango -avocadosalade met  

ansjovis, bosui op zwart brioche  
toast 

 -  Crostini van zalm met rode wodkagel 
 -  Bonbon van doperwt met za’atar  

en pane carasau

Warme borrelgarnituren
•  Bitterballen met mosterd (24 stuks) € 21,50
•  Rotterzwam bitterballen met € 21,50 
 grove mosterd (12 stuks)
•  Gemengd plateau retro borrelhapjes: € 21,50 

vlammetje, kaassouflé, bamihapje en  
mini frikandel (24 stuks)

•  Gemengd Oosters borrelgarnituur € 35,25
 (15 stuks)
•  Koreaanse lamsgehaktballetjes € 35,00 

met pindasaus (24 stuks)
•  Pizza bites – Rode bieten pizza € 50,00
 met geitenkaas, tomaat en paprika 
 & bloemkoolpizza met courgette,
 vijg en Grana Padano (20 stuks)
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VERRAS UW RELATIES IN UW 
UNIT MET IETS LEKKERS BIJ DE 
KOFFIE, EEN HEERLIJKE LUNCH, 
KOUDE EN WARME HAPJES OF 
EEN WARM LUNCH OF DINNER 
BUFFET.

Warme lunch items 
•  Haute dogs - Salami, rucola, tomaat,  € 24,00 

basilicumayonaise (6 stuks)
•  Haute dogs - Oosterse salade,  

wasabi mayonaise en koriander € 24,00 
(6 stuks)

•  Mini pistoletje pulled chicken met € 30,00 
coleslaw en BBQ saus (12 stuks)

• Broodje kroket met mosterd € 35,00
 (10 stuks)
•  Tomatensoep van het huis (3 liter) € 35,00
•  Rode currysoep (3 liter) € 42,50

Salades
•    Salade van peer met walnoot, feta, € 25,00 

olijven en groene sla (10 pers.)
•   Bibimbap - Koreaanse rijstsalade € 37,50 

met rundergehakt, wortel,  
komkommer, spinazie, taugé en

 kwartelei (6 stuks)  
•   Poké salad - Rijstsalade met tonijn, € 45,00 

zalm, komkommer en avocado (6 stuks) 
•  Superfood salade bar (10 pers.) € 40,00 

-  Quinoa salade met rozijnen, feta,  
goji bes, spinazie, radijs

 -  Broccoli-noten salade met aardappel  
en mozzarella

 -  Couscous salade met granaat appel  
en rozijnen

 -  Meergranen bruschetta met hummus,  
 avocado en tomaat



OOSTERS BUFFET € 34,50 p.p.

Side dishes
• Seroendeng
• Gele groenten atjar
• Ketjap manis
• Gebakken sambal met ui
• Cassave kroepoek

Warme gerechten
• Kipsaté met saté saus en gebakken uitjes
• Nasi goreng
• Gado gado
•  Besengeh – rundersmoor met kokos  

en kerrie
• Groenten in gele curry
• Gebakken baarsfilet met zoetzure saus

Desserts
• Cappuccino van ananas 
• Spekkoek 
• Kokosparfait met chocoladeschaafsel 

FLAVOUR BUFFET € 40,00 p.p.

Side dishes
•  Linzensalade met diverse soorten  

tomaat, rode rijst en blauwe bes
•  Pompoen, cranberry salade met  

sinaasappel en selderij

Warme gerechten
•  Parelhoen met rode biet en rode  

wijn dragonjus
•  Heilbotfilet met truffeljus
•  Mix van haricots verts, knolselderij  

en shiitake
•  Risone pasta met bosui en tomaat
•  Aardappel kriel in de schil met tijm  

en rozemarijn gegaard in de oven
•  Breekbrood wit en meergranen  

met boter

Desserts
•  Chocolademousse met passiecremeux  

en toffee crunch
•  Yoghurt-limoenmousse met mango
•  Apple crumble met vanillesaus
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ITALIAANS BUFFET € 46,50 p.p.

Side dishes
•  Rucola, mesclun salade met zongedroogde tomaat, Grana 

Padano en croutons met een groene kruiden dressing  
•  Salade van tomaten, feta, pesto en croutons 
•  Desembrood en tomatenfoccacia met olijfolie

Warme gerechten
•  Zeebaarsfilet met mosterdsaus
•  Kalfsossobucco
•  Lamsrump met rozemarijn-kalfsjus
•  Gestoofde venkel, tomaat en courgette
•  Gnocchi a la aurora - met paprika, mozzarella, basilicum en 

tomatensaus
•  Aardappeltjes in de schil met tijm en rozemarijn 

Dessert
•  Citroenmousse
•  Tiramisutaart
•  Panna Cotta met vanille en tutti frutti 

HIGH TEA € 26,00 p.p.
•  Mini clubsandwich met roomkaas  

en komkommer
•  Mini clubsandwich met zalm en  

mierikswortel 
•  Sandwich Bacon & Eggs 
•  Sandwich met gekookte kloosterham  

en kruidenkaas
•  Sandwich met filet americain  

en pepermayonaise
•  Sandwich met kletsenbrood, brie en peer
•  Viking square van gerookte ribeye  

en truffel crème
•  Lauwwarme tosti met cheddar  

en pommodori
•  Rood fruit met sabayon en citroenmerengue
•  Frambozencompote met Espuma  

van frambozen
•  Mini tennisbal-muffin en chocoladelolly  

met toernooilogo
•  Diverse smaken smoothies
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•  Oseven draagt zorg voor het opstellen en 
inrichten van de buffetten met de benodigde 
materialen. Daarnaast plaatsen wij de 
culinaire items en ruimen deze ook af, even 
als het verwijderen en afwassen van de vuile 
materialen. 

•  Bij uw bestelling kunt u de gewenste levertijd 
aangeven, waarbij u rekening dient te houden 
met een marge van circa 15 minuten.

•  In uw unit ligt een menukaart met items die 
ook ‘a la minute’ bij te bestellen zijn. Bel naar 
onze bestellijn en onze runners brengen 
uw bestelling binnen 30 minuten naar uw unit. 
Deze service is mogelijk tussen 14.30 - 21.30 
uur.

DRANKEN ASSORTIMENT

Koffie-, thee- en waterarrangement
Oseven verzorgt in de units een all-in arrangement: onbeperkt bonen, 
koffie, thee en mineraalwater voor de hele week per unit. Voor de koffie 
verzorgen wij een koffiemachine.

Koffie, thee en mineraalwater unit 45 m² € 890,00
Koffie, thee en mineraalwater unit 58 m² € 945,00
Koffie, thee en mineraalwater unit vanaf 59 m² € 1.150,00

Dranken in koelkast
De koelkasten in de units worden standaard gevuld met onderstaande 
dranken. 
Heineken fust bier  20 liter € 130,00
Heineken malt bier 0,30 liter € 2,50
Frisdrank 1 liter € 8,00
Vruchtensappen 1,50 liter € 11,40
Witte huiswijn 0,75 liter €  19,95
Rode huiswijn 0,75 liter € 19,95

Bijzonderheden dranken
•  De dranken worden op verzoek bijgevuld. Belt u naar onze bestellijn 

(telefoonnummer aanwezig in uw hospitality unit) en onze ‘runners’ 
brengen uw bestelling binnen 30 minuten naar uw unit.  

•  Bij aflevering van de dranken dienen de kassabonnen te worden 
afgetekend door de dan aanwezige contactpersoon in uw unit. 

•  Niet getekende bonnen zijn voor Oseven bindend, hierop kan na het 
evenement niet meer worden gereclameerd. 

•  Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. 

•  Bij leveren van de items die bijbesteld 
zijn, dienen de kassabonnen te 
worden getekend door de aanwezige 
contactpersoon in uw unit. Ook niet 
getekende bonnen zijn voor Oseven 
bindend, hierop kan afloop van 
het evenement niet meer worden 
gereclameerd.

•  In verband met veiligheid- en 
kwaliteitsgarantie worden de gerechten 
maximaal 2 uur gepresenteerd.

•  Heeft u liever een walking dinner of live 
cooking? Neem hiervoor contact met ons 
op, dan maken wij een offerte op maat.

•  Alle genoemde prijzen van het unit 
assortiment zijn exclusief BTW.
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BIJZONDERHEDEN CULINAIR ASSORTIMENT UNITS

Voor de levering van ons culinaire assortiment zijn onderstaande 
bijzonderheden van toepassing.



Gin-Tonic Arrangement (voor 35 personen) € 265,00 / € 7,50 pp 
Gin-Tonic (lees: GT) is dé cocktailtrend. De basis van GT lijkt heel simpel. 
Je mengt wat gin, tonic en ijs in een glas en klaar. Maar voor een perfecte GT 
is veel meer nodig. De juiste dosering, de beste ingrediënten en uiteraard 
gemaakt met liefde. Mix je eigen GT met Nolet’s Silver Gin of Bombay Sapphire. 
On the rocks óf hierbij de fantastische tonic van Russell & Co.

In het arrangement:
• 1 fles Nolet’s Silver Gin
• 1 fles Bombay Sapphire Gin
• 35 flesjes Russell & Co Tonic
• Sinaasappel partjes
• Komkommerlinten
• Rozemarijntakjes 
• Ijsblokjes
• Glazen, jigger en stirrers

•  Nolet’s Silver Gin 
Tonen van Turkse roos, perzik en framboos. Deze plantaardige zijn werden 
speciaal geselecteerd en individueel gemacereerd en dan gedistilleerd zodat 
de gin zijn onderscheidend, alle-natuurlijke smaak en aroma.

•  Bombay Sapphire 
Een dry gin met een krachtig en kruidig aroma. Gemaakt van de 
jeneverbessen uit Toscane.

•  Russell & Co Tonic 
Vanuit de Noorse regionen naar de haven van Rotterdam importeert Russell 
& Co een bijzondere plant, genaamd Angelica Archangelica. De botanische 
eigenschappen worden gebruikt voor geneeskrachtige dranken en om 
likeuren zoals aquavits smaak te geven. Russell & Co gebruikt deze bijzondere 
plant om een zacht aroma toe te voegen als tegenwicht aan de bitterheid van 
de kinine. 
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OSEVEN GASTHEER OF GASTVROUW 
Een eigen gastheer of gastvrouw in uw unit maakt het verschil! Terwijl 
u tijd aan uw relaties besteedt, organiseert deze gastheer/-vrouw alles 
omtrent de catering.  

De goed geïnstrueerde en opgeleide heer of dame ontvangt uw gasten 
gastvrij, serveert een drankje en een hapje, communiceert met de 
keuken en partymanager over uw bestellingen en houdt uw hospitality 
unit netjes op orde. 

Wij adviseren dagelijks twee gastvrouwen of heren in te zetten. Ēén 
voor de daggasten en één voor de avondgasten (afhankelijk van 
de afmeting van uw unit en het aantal gasten). De tijden kunnen 
bijvoorbeeld zijn van 09.30 tot 17.30 uur en van 17.00 uur totdat de 
laatste gast uw unit heeft verlaten. Op zaterdag en zondag worden de 
werktijden aan de wedstrijdschema’s aangepast. 

De kosten voor een gastvrouw/-heer bedragen € 31,50 exclusief BTW 
per uur. Er geldt een minimale afname van 4 aaneengesloten uren. 

HOSTESS
Dit is een gastvrouw plus. Een mooie dame gekleed in een jurkje 
welke eventueel voorzien kan worden met uw bedrijfslogo en kleuren 
(meerprijs)! Zij ontvangt net als een gastvrouw de gasten in uw unit 
en serveert de dranken en hapjes. Daarnaast communiceert zij met de 
keuken en event manager van Oseven.
 
De minimale afname van een hostess is 5 aaneengesloten uren en 
bedraagt € 38,50 per uur. De speciaal ontworpen kleding zit hier nog 
niet bij in, maar indien gewenst bespreken wij graag de mogelijkheden 
met u! Om een vaste hostess vast te leggen voor jullie unit dient u dit 
uiterlijk voor 15 december te reserveren bij ons.

BESTELLINGEN UNITS
Om ervoor te zorgen dat wij alles perfect kunnen voorbereiden is het 
van belang dat al uw bestellingen en reserveringen uiterlijk vrijdag 26 
januari 2018 bij ons binnen zijn. U kunt uw bestellingen mailen naar 
ivana.wessels@oseven.com

STROOMPUNTEN
Indien er een extra stroompunt in de unit aangelegd dient te worden 
ten behoeve van cateringwerkzaamheden of andere activiteiten, wordt 
dit na afloop aan u doorbelast.

OVERIG



Consumptiemunten
Consumptiekaarten met 20 consumptie-
munten à € 3,00 per stuk inclusief BTW kunt 
u voorafgaand aan het toernooi bestellen 
via het digitale handboek. Na betaling van 
de factuur worden de consumptiemunten 
per post toegestuurd. Bij de Hospitality Desk 
en de informatiebalie in The Club kunt u ook 
tijdens het toernooi consumptiemunten 
aanschaffen.

Betaalkaarten
Voorafgaand aan het toernooi kunt u 
betaalkaarten bestellen via het digitale 
handboek. De mogelijke waardes zijn:  
€ 50, € 100, € 500, € 1.000, € 1.500, € 2.000,  
€ 2.500*.

*Inclusief BTW & exclusief service- en 
administratiekosten à €17,50 excl.btw per 
betaalkaart.

Na betaling van de factuur kunt u de 
betaalkaarten vanaf de eerste dag van het
toernooi ophalen bij de Hospitality Desk 
in de centrale entree. Hier kunt u ook 
tijdens het toernooi uw betaalkaart laten 
opwaarderen.

Retourneren consumptiemunten/
betaalkaarten
Na afloop van het ABN AMRO World Tennis 
Tournament kunt u uw overgebleven
consumptiemunten retourneren (per strip 
van 5 munten).

De munten kunt u voor 1 maart 2018 retour 
sturen naar Rotterdam Ahoy, Ahoyweg 10, 
3084 BA Rotterdam, t.a.v. afdeling F&C. De 
waarde van de teruggestuurde munten 
zullen gecrediteerd worden aan het bedrijf 
en teruggestort worden op de rekening van 
het bedrijf (na verrekening van eventueel 
openstaande kosten). Betaalkaarten 
hoeven niet te worden teruggestuurd. 
Het saldo dat na het toernooi nog op de 
kaart staat, zal binnen 10 werkdagen na 
het toernooi worden teruggestort op het 
rekeningnummer dat op het bestelformulier 
staat (na verrekening van eventueel 
openstaande kosten). Dit geldt niet voor de 
bestelde kaarten van € 50,00 en € 100,00. Op 
deze kaarten is geen restitutie mogelijk.

BETAALMIDDELEN

RESERVERINGEN RESTAURANTS

Wij zien uw reserveringen graag tegemoet 
via: reserveringenaawtt@ahoy.nl. Na een 
bevestiging van ons is uw reservering 
definitief.

Bij vragen kunt u contact opnemen met 
Ivana Wessels via 010 – 4479442. 

RESERVEREN / OPENINGSTIJDEN

OPENINGSTIJDEN RESTAURANTS/BARS:

 ma. t/m vr. zaterdag zondag
C.E.O Baas van het Vlees  12.00/20.00  11.00/20.00  11.00 uur tot aanvang finale
Fausto 12.00/20.00  11.00/20.00  11.00 uur tot aanvang finale
Chefs Table  12.00/20.00  11.00/20.00  11.00 uur tot aanvang finale
The Harbour Club  10.00/01.00  11.00/01.30  11.00 uur tot 2 uur na afloop finale
Sushi Time  12.00/01.00  11.00/01.30  11.00 uur tot 2 uur na afloop finale
Grand Café  10.00/01.00  11.00/01.30  11.00 uur tot 2 uur na afloop finale
The Liquid Maniacs 12.00/01.00  12.00/01.30  11.00 uur tot 2 uur na afloop finale
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