
 

 

       

Tijdens Europort kunt u gebruikmaken van diverse horecafaciliteiten, voor ieder moment van de dag bieden 

wij een smakelijke invulling. 

 

In Restaurant Floyd, op de eerste verdieping in het hart van Ahoy Plaza, kunt u dagelijks terecht voor een lunch 

en op de donderdagavond voor een diner. U kunt in een ongedwongen sfeer genieten van de diverse 

smakelijke gerechten. Ook bij Sushitime, met zijn stijlvolle inrichting, kunt u terecht voor heerlijke versbereide 

sushi vanaf de lopende band. In Restaurant RiVers, ons selfservice restaurant, in de Plaza van Ahoy vindt u een 

uitgebreid assortiment van sappen, à la minute belegde broodjes, snacks en warme gerechten. 

 

Een snelle manier voor een hapje en een drankje zijn de beursbuffetten, de coffeecorners, de snackcorner of 

het Vrienden van Amstel LIVE! Café op de beursvloer.  

 

Ook verzorgen wij voor exposanten een aantal extra faciliteiten zoals catering voor op de stand en het speciale 

exposantenrestaurant. 

  

Extra faciliteiten voor exposanten 

Exposantenrestaurant 

Op de donderdagavond zal de Ahoy Exclusive Lounge, in Restaurant Floyd op de 1e etage in Ahoy Plaza, 

worden ingericht als exposantenrestaurant. Exposanten kunnen hier gebruik maken van een buffet. 

Reserveren vooraf is mogelijk, maar niet noodzakelijk. Voor vragen of om te reserveren kunt u contact 

opnemen via reserveren@ahoy.nl of 010 – 293 3755. 

 

Openingstijden:  donderdag 9 november 17.00 – 21.00 uur 

 

Stand catering 

U kunt voor op uw stand gebruiken maken van onze diensten op het gebied van stand catering. U kunt dan op 

aanvraag bijvoorbeeld waterkoelers, koffie en thee, lunches, bittergarnituur e.d. verkrijgen op eigen kosten. U 

kunt vooraf uw bestelling plaatsen via het handboek. Vanuit de informatiebalie in het Plaza zullen de 

formulieren ook beschikbaar zijn. U kunt tevens contact opnemen via 010 – 293 3379 of 

standcatering@ahoy.nl.  

 

Mocht u specifieke wensen hebben, zoals een borrel met luxe hapjes of een smakelijk buffet tijdens de 

avondopenstelling zijn wij u ook graag van dienst. U kunt dan contact opnemen met onze salesmanager voor 

een offerte op maat via 010- 293 3599 of d.vanthof@ahoy.nl. 

 

De Smaakmakers van Ahoy is de exclusieve huiscateraar van Ahoy Rotterdam. Daarnaast is Ahoy als gastheer 

van het evenement altijd verantwoordelijk voor alles wat er in het pand plaatsvindt. Mocht u van een externe 

mailto:reserveren@ahoy.nl
mailto:d.vanthof@ahoy.nl


 

 

partij gebruik maken, dan vragen wij u vriendelijk om contact op te nemen om de spelregels hieromtrent te 

bespreken. 

 

Restaurants 

Restaurant Floyd 

Restaurant Floyd bevindt zich in het hart van Ahoy Plaza, op de eerste verdieping, en geeft een 

indrukwekkend uitzicht over de bedrijvigheid in Ahoy. In een ongedwongen sfeer kunt u genieten van 

diverse smaakvolle lunch- en dinergerechten maar ook van diverse zoetigheden bijvoorbeeld bij een 

kopje koffie. Onze vriendelijke bedieningsmedewerkers staan graag tot uw dienst. 

 

Openingstijden:   dinsdag 7 november  11.30 – 18.00 uur 

    woensdag 8 november  11.30 – 18.00 uur 

    donderdag 9 november  11.30 – 22.00 uur 

    vrijdag 10 november  11.30 – 18.00 uur 

Sushitime 

In entree van Ahoy Arena (Hal 6 en 7) u terecht bij Sushitime. Hier kunt aanschuiven aan de bar en uzelf 

vanaf de lopende band bedienen van de heerlijkste gerechtjes.   

 

Openingstijden:         dinsdag 7 november  10.30 – 18.00 uur 

    woensdag 8 november  10.30 – 18.00 uur 

    donderdag 9 november  10.30 – 22.00 uur 

    vrijdag 10 november  10.30 – 18.00 uur 

 

Restaurant RiVers 

Ons selfservice restaurant bevindt zich in Ahoy Plaza. U kunt zelf een keuze maken bij de verschillende 

buffetten. Het assortiment bestaat o.a. uit verse knapperige en a la minute belegde broodjes en uit 

wisselende warme gerechten. Het restaurant heeft een capaciteit van 700 zitplaatsen.  

 

Openingstijden:             dinsdag 7 november  09.00 – 18.00 uur 

    woensdag 8 november  09.00 – 18.00 uur 

    donderdag 9 november  09.00 – 22.00 uur 

    vrijdag 10 november  09.00 – 19.00 uur 

 

Food & drinks op de beursvloer 

Beursbuffetten 

De buffetten bevinden zich op de beursvloer. Een snelle manier om een drankje en een hapje te kunnen 

halen om mee te nemen of op het terras te nuttigen. U kunt de beursbuffetten vinden in Hal 1, tussen 

Hal 2 en 4 en tussen Hal 3 en 5. 

  

Openingstijden:         dinsdag 7 november  09.30 – 18.00 uur 

    woensdag 8 november  09.30 – 18.00 uur 

    donderdag 9 november  09.30 – 22.00 uur 

    vrijdag 10 november  09.30 – 18.00 uur 

 

 



 

 

Coffee corner Hal 1 

Bij de coffee corner in hal 1 kunt u terecht voor heerlijke koffie van versgemalen koffiebonen en andere 

drankjes, maar ook voor lekkere versnaperingen zoals donuts, muffins of vers gebakken broodjes. 

 

Openingstijden:         dinsdag 7 november  09.30 – 18.00 uur 

    woensdag 8 november  09.30 – 18.00 uur 

    donderdag 9 november  09.30 – 22.00 uur 

    vrijdag 10 november  09.30 – 18.00 uur 

 

Vrienden van Amstel LIVE! Café 

Ook ons café is voor u geopend. Voor de beurs even een kopje koffie drinken, of na afloop een lekker 

glas wijn of bier. Het Vrienden van Amstel Live Café heeft tevens een klein assortiment aan food. Voor 

aanvang en na afloop van de beursdag is het café alleen vanaf de Centrale Entree geopend. Tijdens de 

openingstijden van de beurs is het café zowel vanaf de ingang in de Plaza als de Centrale Entree te 

bereiken. 

 

Openingstijden:     dinsdag 7 november  09.00 – 19.00 uur 

    woensdag 8 november  09.00 – 19.00 uur 

    donderdag 9 november  09.00 – 23.00 uur 

    vrijdag 10 november  09.00 – 19.00 uur 

 

Snackcorner 

In de entree van Hal 7 zal de snackcorner geopend zijn. Hier kunt u terecht voor diverse smakelijke 

snacks. Voor de snackcorner vindt u een terras van statafels en zitmeubilair, zodat u ter plaatse van uw 

snack kunt genieten.  

 

Openingstijden:         dinsdag 7 november  11.30 – 18.00 uur 

    woensdag 8 november  11.30 – 18.00 uur 

    donderdag 9 november  11.30 – 22.00 uur 

    vrijdag 10 november  11.30 – 18.00 uur 

 

 

Catering  card 

Maak gebruik van de speciale catering card en u kunt al uw horeca-aankopen bij de diverse 

cateringpunten op de beursvloer gemakkelijk afrekenen. Geen gedoe meer met declaraties van uw 

standpersoneel of aparte facturen! Voor meer informatie en het bestellen van de kaarten kunt u contact 

opnemen met standcatering@ahoy.nl of 010-293 3379. 

mailto:standcatering@ahoy.nl

