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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 44e 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 Tournament. 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: Samen met drie Rotterdamse 
sterrenchefs pakt Mario Ridder dit jaar uit met een 
bijzonder en exclusief concept tijdens het toernooi. 
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. De nieuwe locatie bleek 
vorig jaar een schot in de roos. Voor een mooi glas 
Moët & Chandon Champagne, in combinatie met 
heerlijke seafoodgerechten, kunt u hier terecht voor 
lunch- en diner.

Sushi Time: Deze vaste waarde krijgt dit jaar een 
nieuwe setting met als extra een Aziatische tapas bar. 
De sushi zal als vanouds overheerlijk blijven.

The Pub: De facelift die deze “bruine” kroeg 
afgelopen jaren kreeg, bleek een daverend success. 
Niet alleen voor een goed getapt glas bier kunt u 
hier terecht, maar ook voor echte Fish&Chips of de 
perfecte hamburger.

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.

We 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 een 
succesvolle week toe.

Richard Krajicek
Toernooidirecteur

We kijken nu 
alweer uit naar 

een spectaculaire 
editie van 

één van de 
belangrijkste 

toernooien ter 
wereld

CULINAIR GENIETEN
OP HET 44E ABN AMRO
WORLD TENNIS 
TOURNAMENT!
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BAAS VAN
HET VLEES
DE NAAM ZEGT GENOEG! WIJ SERVEREN ENKEL HET 
BESTE VLEES. IN 2015 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
3 gangen 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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MARIO RIDDER VAN RESTAURANT JOELIA 
PRESENTEERT DIT JAAR EEN BIJZONDER EN 
EXCLUSIEF CONCEPT TIJDENS HET ABN AMRO 
WORLD TENNIS TOURNAMENT.

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

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

* champagne aperitief , passende wijnen & koffie



THE HARBOUR CLUB

Neem plaats in ons restaurant en ervaar de 
internationale allure, de sprankelende sfeer 
en het buitengewoon fantastische eten. 
The Harbour Club, met duidelijke wortels 
in de haven, werkt met dagvers gevangen 
vis. Met smaaksensaties zoals de ‘Fruits 
de Mer’, de klassieke kreeft met geklaarde 
boter of verrassende fusion gerechten met 
Aziatische invloeden zal uw lunch of diner een 
onvergetelijke ervaring worden!

The Harbour Club biedt ruimte aan circa 100 
gasten en is de locatie voor uw (netwerk)borrel, 
zakelijke lunch of diner.

Voor wie nog niet bekend is met The Harbour 
Club: het begon allemaal in 2008 met The 
Harbour Club Scheveningen, een restaurant 
gelegen in de bedrijvige jachthaven. Drie 
jaar geleden opende The Harbour Club 
Rotterdam haar deuren in het Euromastpark 

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. 

en later volgde Amsterdam met vestigingen in 
Amsterdam-Oost en in het hart van Oud-Zuid. 
Stuk voor stuk unieke locaties, trendy, stijlvol 
en stoer met gastvrije service en hoogstaande 
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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U neemt plaats aan de lopende band 
van maar liefst 28 meter waarop meer 
dan 40 verschillende warme en koude 
gerechtjes op rond draaien. Van California 
rolls en geflambeerde zalm tot teppan yaki 
gerechtjes en tempura garnalen. Kiezen zal 
moeilijk worden!

Nieuw dit jaar is een Aziatische tapas bar. Aan 
deze bar 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. WELISWAAR IN EEN NIEUWE 
SETTING. 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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THE PUB

Voorafgaand aan of na afloop van de 
tenniswedstrijden kunt u hier, samen met 
uw gasten, in een gezellige omgeving 
terecht. U bestelt hier een perfect getapt 
glas Heineken bier, een speciaal biertje, 
of een ander drankje uit het brede 
assortiment dat dit heuse cafe biedt. 

Uiteraard mag hierbij het pubfood niet 
ontbreken. Wij serveren u graag een 
bitterbal of stukje kaas voor bij de borrel, 
maar ook laten we u graag genieten van 
de bekende Fish&Chips, goede kipsate met 
frites, een hamburger van Hollands rund of 
een altijd geliefd broodje bal. 

Wij verwelkomen u graag in The Pub  
“Beers & Bites” tijdens het 44e ABN AMRO
World Tennis Tournament!
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Koffiegarnituren
•   Bananenbrood (per 10 stuks) € 30,00
• Cookies en blondies (per 25 stuks) € 25,00
• Mini chocolat chip cookies (per 40 stuks) € 17,00 
• Kokos macronen (per 25 stuks) € 9,50
•  Vers afgebakken koeken in de smaken witte en pure chocolade € 17,50 
(per 10 stuks)

Broodjeslunch

•  Assortiment grote broodjes (16 stuks) € 65,00 
(4 broodjes per persoon voor een volledige maaltijd)

 - Kampioentjes met Beemsterkaas en appelstroopboter
 -  Boerensandwich kipfilet en Indian mistery spread 
 -  Wraps ingerold met huisgemaakte tonijnsalade en ijsbergsla
 - Boerensandwich met gerookte zalm, mosterd-dille en sla

•  Assortiment broodjes (26 stuks) € 75,00 
(5 broodjes per persoon voor een volledige maaltijd)

  Mini bolletjes met diverse toppings zoals sesam en granen  
met onder andere:

 -  Beemster en veldsla
 -  Ardennerham
 -  Brie en vijgenchutney
 -  Eiersalade en peterselie
 -  Filet americain en gesnipperde augurk
 -  Gerookte zalm en komkommer

Warme lunch items 
•  Tomatensoep van het huis (3 liter) € 35,00
•  Thaise groene curry soep (3 liter) € 40,00
•  Mini broodje kroket met mosterd € 25,00 

(per 10 stuks)  

Salades
•   Couscoussalade met kikkererwten € 29,50 

tomaat, taggiasche olijven en 
ansjovis (per 10 stuks)

•   Linzensalade met courgette, € 35,00 
paprika, trappist kaas, zoetzure 
komkommer en gebrande 
cashewnoten (per 10 stuks)

•   Quinoasalade met gegrilde kip, € 32,00 
rozijnen, gekonfijte pompoen en 
zongedroogde tomaatjes 
(per 10 stuks)

•   Fruitsalade (per 10 stuks) € 35,00 

Tafelgarnituren 
• Studentenhaver (per 10 pers.) € 11,50
•  Diverse losse noten (per 10 pers.) € 12,50
• Groenten chips (per 10 pers.) € 12,50
•  Turks brood met tapenades € 23,50 
(per 20 stuks brood)

•   Kaasstengels omwikkeld met € 17,50 
Hollandse boerenham

•   Kaas- worst plateau met snijworst, € 18,50 
grillworst, oude kaas en zuur 
(20 stuks worst en 20 stuks kaas)

Koud borrelgarnituur
•  Gemengd plateau koude sushi’s € 35,25 

naar keuze (per 15 stuks)
•  Gemengd koud borrelgarnituur € 45,00 

(per 24 stuks)
 - Crostini met carpaccio en truffel
 - Blini met wodkazalm en citronvert
 - Krentewegge met blauwe kaas
 -  Fritata van groenten met  

doperwtengelei op roggebrood

Warm borrelgarnituur
•  Bitterballen met mosterd € 21,50 

(per 24 stuks)
•  Garnalenkroketjes met cocktailsaus € 21,50 

(per 24 stuks)  
•  Gemengd plateau Oosterse hapjes € 35,25 

(per 15 stuks)
•  Assortiment mini pizza’s van rode € 69,50  

bieten en bloemkool (per 24 stuks)
•   Mini-mini cheeseburger (24 stuks) € 47,50
•  Gemengd plateau retro € 21,50  

borrelhapjes: vlammetje, 
kaassoufflé, bamihapje en mini  
frikandel (per 24 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.
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STAMPPOTTENBUFFET € 32,50
•  Licht gebonden kalfsjus 
•  Gebakken gedroogde uitjes
•  Zilveruitjes
•  Rode koolsalade
•  Franse mosterd
•  Piccalilly Kesbeke

•  Hutspot
•  Zuurkool

•  Draadjesvlees met garnituur van spek, ui en champignons
•  Rookworst
•  Kabeljauwfilet met beurre blanc saus

•  Mousse van griesmeel met frambozensaus
•  Chocolademousse met kardemom en crispy witte 

chocolade
•  Rode bitterkoekjesbombe met bosbessenmerengue

OOSTERS BUFFET € 34,50
•  Seroendeng
•  Gele groenten atjar
•  Ketjap manis
•  Gebakken sambal met ui
•  Casave kroepoek

•  Nasi goreng
•  Rundersmoor met laos en ketjap
•  Gebakken baarsfilet met calinese saus
• Kipsaté met satésaus en gebakken uitjes
• Gado Gado
• Gele curry met groenten

• Mango mousse
• Crème brûlée van gember
• Fruitsalade

CULINAIR ASSORTIMENT UNITS



BUFFET CREATIVO ITALIANO € 46,00
•  Gegrilde groenten met look en olijfolie
•  Salade Caprese 
•  Pane di mamma (gebakken witbrood)   

en tomatenfoccacia
•  Olijfolie extra vergine en Parmezaanse kaas 

•  Groene salades met diverse garnituren zoals 
broodcroutons, komkommerblokjes  
en zongedroogde tomaatjes. 

•  Saffraan risotto 
•  Tagliatelle aglio e olio

•  Maishoender met oregano, munt en 
bospaddenstoelen

•  Zalm met tomatensalsa, rode peper en spinazie

•  Huisgemaakte tiramisu
• Hangop van limoen met crispparels
• Gemarineerd rood fruit met balsamico sabayon

HIGH TEA € 26,00
•  Mini clubsandwich met roomkaas  

en komkommer
•  Mini clubsandwich met zalm en  

mierikswortel 
•  Mini clubsandwich met gekookte  

kloosterham en kruidenkaas

• Macaron zoute caramel
• Macaron kersen
• Scone met clotted cream en aardbeienjam
• Tartelette blauwe bessen
• Vanille-pistache taartje
•  Mini muffins in de smaken suiker, kaneel en 

chocolade
• Quiche van bospaddenstoelen en prei
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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 minimaal 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.

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

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 Jura koffiemachine. Deze machine is 
eenvoudig en snel te bedienen en levert elke koffie naar wens.

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 € 125,00
Heineken malt bier 0,30 liter € 2,40
Frisdrank 1 liter € 8,00
Vruchtensappen 1,50 liter € 11,00
Witte huiswijn 0,70 liter €  19,50
Rode huiswijn 0,70 liter € 19,50

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. 

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

•  Voor de buffetten geldt een minimaal 
afname van 20 personen. Daarbij kunt 
u in een besteleenheid per 5 personen 
bijbestellen.

•  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. 

BESTELLINGEN UNITS
Om ervoor te zorgen dat wij alles perfect kunnen voorbereiden is het 
van belang dat al uw bestellingen en reserveringen uiterlijk vrijdag 27 
januari 2017 bij ons binnen zijn. U kunt uw bestellingen mailen naar 
ivana.wessels@oseven.com



Consumptiemunten
Consumptiekaarten met 20 consumptie-
munten à €3 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 vóór 1 maart 2017 retour 
sturen naar Rotterdam Ahoy, Ahoy-weg 10, 
3084 BA Rotterdam, t.a.v. afdeling F&C. De 
waarde van de teruggestuurde munten 
wordt op uw bank- of girorekening gestort. 

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. Dit geld 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 staan Chantal Ruggenberg en 
Ivana Wessels u graag te woord 010 4479442.

RESERVEREN / OPENINGSTIJDEN

OPENINGSTIJDEN RESTAURANTS/BARS:

 ma. t/m vr. zaterdag zondag
CEO 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  12.00/01.00  11.00/01.30  11.00 uur tot 2 uur na afloop finale
The Pub  12.00/01.00  11.00/01.30  11.00 uur tot 2 uur na afloop finale
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