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WELCOME
WELKOM

Dear guest,

Welcome to the Amstel Hotel!

As the days begin to get noticeably 
longer and Amsterdam defrosts, 
March sees in spring with great 
activities and the anticipation of 
summer. Sleep in on Sundays and 
take advantage of our guaranteed 
late checkout deal in combination 
with our delightful Amstel Brunch. I 
trust you will have an excellent stay 
with us. 

Warm regards, 

Tom J. Krooswijk, G.M Pro-tem

Beste gast,

Welkom in het Amstel Hotel!

Naarmate 2020 vordert, verdwijnen 
de laatste sporen vorst en maakt 
Amsterdam zich klaar voor de Lente.  
Begin uw zondagen uitgerust en 
maakt gebruik van de Amstel 
Brunch in combinatie met een 
gegarandeerde late check out. Wat 
u plannen ook zijn, ik verzeker u van 
een magnifiek verblijf. 

Met vriendelijke groet,

Tom J. Krooswijk, G.M Pro-tem

AMSTERDAM’S FINEST
AMSTERDAMSE ADRESSEN

Under the inspired leadership 
of Executive Chef Rogér Rassin, 
Maître Ronald Opten and 
Sommelier Ted Bunnik, every 
guest is assured of a unique 
experience. 

Onder het toeziend oog van 
Executive Chef Rogér Rassin, 
Maître Ronald Opten en 
Sommelier Ted Bunnik, bezorgt 
Team La Rive elke gast weer een 
onvergetelijke ervaring.

Restaurant Felix owes its name to 
the beautiful building in which it 
resides: Felix Meritis. With a rich 
past at its foundation, Restaurant 
Felix explores the culinary 
awareness of the future.

Restaurant Felix dankt zijn naam 
aan het prachtige pand waarin 
het huist: Felix Meritis. Gebaseerd 
op het verleden gaat Restaurant 
Felix op zoek naar het culinaire 
bewustzijn van de toekomst.

RESTAURANT FELIX 
KEIZERSGRACHT 324

RESTAURANT LA RIVE 
AMSTEL HOTEL

TEFAF Maastricht is widely 
regarded as the world’s premier 
fair for fine art, antiques, and 
design. Featuring over 275 
prestigious dealers from 20 
countries, TEFAF Maastricht is a 
showcase for the finest artworks 
currently on the market. The 
upcoming edition will run from 
the 7th of March until the 15th of 
March. 

Voor de 33ste keer organiseert 
TEFAF een van de meest 
prestigieuze kunstbeurzen 
van de wereld. Van 7 maart 
tot 15 maart zullen meer dan 
275 kunsthandelaars van 20 
verschillende nationaliteiten de 
meest verfijnde kunst exposeren 
die te vinden is op de hedendaagse 
markt. 

Visit the famous Keukenhof 
gardens and flower fields and 
learn more about Holland’s 
incredible history of cultivating 
and trading flowers. Each spring, 
the Keukenhof Gardens in Lisse 
come alive with blooming flowers 
in every colour of the rainbow. 
The theme for 2020 is World of 
Colours.  Keukenhof will start on 
the 21st of March. 

Bezoek in 2020 de Keukenhof 
in Lisse voor levende geuren en 
lentekleuren. Ieder jaar tovert de 
Keukenhof in het voorjaar om tot 
een kleurrijke bloemenzee met dit 
jaar als thema ‘World of Colours’. 
De Keukenhof is geopend vanaf 
21 maart tot en met 10 mei 2020.

Housed inside Heineken’s 
historic brewery in the center 
of Amsterdam, this interactive 
museum will take you on an 
exciting, behind the scenes 
journey through the wild world 
of one of Europe’s most popular 
pilsners. It’s now among the city’s 
most visited attractions, drawing 
hundreds of thousands of visitors 
annually. 

Ontdek de wereld van Heineken 
in de voormalige brouwerij. Ervaar 
de geschiedenis van Heineken en 
bepaal je eigen route door het 
Heineken van vandaag. Test uw 
kennis van het brouwproces en 
geniet van een goed glas Heineken 
bier. Onze concierge helpt u graag 
bij het reserveren van een ticket. 

HEINEKEN EXPERIENCE TEFAF 2020 MAASTRICHT KEUKENHOF

IN THE MOMENT
WAT IS ER TE DOEN
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The InterContinental Amstel Amsterdam is proud to serve Amsterdam’s finest brunch. Let us set the stage 
for a moment of culinary delight and let the backdrop of the Amstel River surprise you. Brunch will be served 
every Sunday in Restaurant La Rive from 11.30 AM until 2.30 PM. Checking out on Sunday? Take advantage of 

our guaranteed late checkout deal in combination with our delightful brunch. 

Het InterContinental Amstel Amsterdam presenteert u met trots een traditionele en smaakvolle Amstel 
Brunch. Het team heeft de juiste setting gecreëerd welke het toneel zal vormen tijdens een middag vol 

culinair genot aan de Amstel. De brunch zal elke zondag van 11.30 tot en met 14.30 worden geserveerd in 
Restaurant La Rive. Graag bieden wij al onze gasten die gebruik maken van de Amstel Brunch een late check 

out aan. 

AMSTEL BRUNCH
BRUNCH

MEET THE TEAM  
WERKNEMERS IN DE SPOTLIGHT

Meet our Food & Beverage Lounge Supervisor, Marieke Karssenberg. 
Marieke and her team ensure a magnificent experience in our Amstel 
Lounge for every guest. Although Marieke has only been working for the 
Amstel Hotel for one month, she has been part of the InterContinental 
Hotels group for years. As a child, she always dreamed about living in one 
of the big cities around the world. We can proudly say that she is a true 
inspiration for many of us as she made her dream come true by settling 
in both New York and London. However, as a Dutch at heart working for 
the Amstel Hotel felt like coming home. 

Met genoegen stellen wij u voor aan Marieke Karssenberg, onze Food & 
Beverage Lounge Supervisor. Als Lounge Supervisor voorziet Marieke, 
samen met haar team, elke gast van een onvergetelijke ervaring in onze 
Amstel Lounge. Hoewel Marieke nog maar één maand bij ons werkzaam 
is, heeft ze al veel ervaring op mogen doen wegens haar inzet in andere 
InterContinental panden. Zo verwezelijkte ze haar dromen door te 
werken in meerdere big cities waaronder New York en London. Echter 
mogen wij van Marieke aannemen dat na al deze pracht steden het 
werken voor het Amstel Hotel als thuis komen voelt. 

RESTAURANT LA RIVE
FINE DINING

There is no better combination than burgers and 
beer. Enjoy a tasteful Amstel burger together with a 
refreshing beer for only €25,- per person - Served 
daily from 5 PM until 7 PM in our A Bar. 

Er is geen betere combinatie dan burgers en bier. 
Geniet van een heerlijke Amstel Burger en vers 
getapt biertje voor €25,- per persoon - De special 
wordt dagelijks in onze A Bar geserveerd van 17.00 
tot 19.00 uur. 

BURGER DEAL 
BURGER ACTIE

F&B HIGHLIGHTS
CULINAIRE KALENDER

+31 (0)20 622 6060 – restaurant.reservations@ihg.com

16-21

EGG-STRAVAGANT EASTER
PASEN IN HET AMSTEL HOTEL

Easter is a joyful moment to celebrate in the Amstel 
Hotel! Savor culinary delights during our Easter 
Brunch, or the finest selection of teas from our Easter 
Afternoon Tea! Our reservations department is more 
than happy to provide you with additional information. 

Breng de paasdagen door in het Amstel Hotel! Geniet 
met de hele familie van onze jaarlijkse paasbrunch 
onder het genot van heerlijke zoete en hartige 
gerechten of laat u verrassen door onze Easter 
Afternoon Tea. Onze reserverings afdeling helpt u 
graag bij het verschaffen van meer informatie.  

+31 (0)20 622 6060 – restaurant.reservations@ihg.com

01/03:  Start Terrace Season

16-21/03:  Amsterdam Cocktail Week

10-13/04:  Easter Afternoon Tea

12/04:   Easter Brunch Buffet

13/04:   Amstel Easter Brunch

27/04:   King’s day Brunch

9-10/05:  Mother’s Day Afternoon Tea 

With its classic, timeless style and intimate ambience, 
Restaurant La Rive is the perfect place to end your day 
in true Amstel style. Make sure to reserve yourself a 
spot in our restaurant to enjoy one of the new and 
refined dishes.  

Restaurant La Rive wordt gekenmerkt door zijn 
klassieke en tijdloze style en is dan ook de perfecte 
plek om uw dag op heuse Amstel wijze af te sluiten. 
Geniet van een van de nieuwe en verfijnde gerechten 
vergezeld door de beste wijnen.   


