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Voor Michiel Deenik is The Traveller zijn derde restaurant en hij gaat
dit avontuur samen met Neal Valentijn en jeugdvriend Jeroen van
Brussel aan. The Traveller is gevestigd in het Cumulus Park te
Amsterdam Zuidoost. Het concept is geïnspireerd op de gedeelde
liefde voor reizen en de culinaire ontdekkingstocht die daarbij hoort.

is een nieuw werelds restaurantconcept van Michiel Deenik,
chef-kok en eigenaar van restaurant Visaandeschelde en
THE ROAST ROOM in Amsterdam.

Het menu van The Traveller is avontuurlijk met een mix van traditionele
wereldgerechten, bereid volgens moderne kooktechnieken. Ook de
drankenkaart is met bieren en wijnen uit alle windstreken één grote
ontdekkingsreis. Daarbij is de bediening en het keukenpersoneel
internationaal, wat nog meer bijdraagt aan de authentieke, smaakbeleving. The Traveller bestaat uit het restaurant en The Upper Deck.

Het restaurant is gevestigd op de begane grond. Hier kunt u terecht
voor een a la carte ontbijt, lunch, diner en borrel. Verder beschikt het
restaurant over een ruimtelijk en zonnig terras waar het bij mooi weer
heerlijk vertoeven is met uitzicht op het park. The Upper Deck is de
perfecte locatie voor evenementen en kan naar ieders wens worden
ingericht. De inspirerende ruimte heeft een grote glazen pui en biedt
mogelijkheid tot het organiseren van vergaderingen, meetings, borrels
of walking dinners voor grote gezelschappen.
Het horeca paviljoen waarin The Traveller gevestigd is, is ontworpen
door Powerhouse Company en is ontwikkeld door Edge Technologies
en G&S Vastgoed. Het interieurontwerp is verzorgd door Studio BvanB
in samenwerking met de architect. Door de imposante glazen pui met

afgeronde hoeken, het hoogwaardige houten dak en de oppervlakte
van ruim 900 m2, is het gebouw iconisch te noemen. The Traveller
biedt een inspirerende plek waar niet alleen werknemers van ING,
maar ook studenten, van 08:00 uur ’s ochtends tot 01:00 uur ’s nachts
welkom zijn om te genieten van een zinnenprikkelend ontbijt, lunch of
diner. Verder biedt The Traveller de ideale locatie voor uw verjaardag,
jubileum, privé-diner, vergadering, receptie, cocktailparty, borrel,
walking dinner en nog veel meer. Prijzen zijn afhankelijk van de
invulling en uw persoonlijke wensen. Michelle Mooibroek, onze
Sales & Events Coördinator, helpt u met alle liefde verder!
Bijlmerdreef 108, 1102 CT Amsterdam
info@thetravelleramsterdam.nl

THE UPPER DECK
The Upper Deck is de perfecte locatie voor evenementen en kan naar ieders wens worden ingericht.
De inspirerende ruimte heeft een grote glazen pui en biedt mogelijkheid tot het organiseren van
vergaderingen, meetings, borrels, walking dinners of sit down dinners voor grote gezelschappen.

THE UPPER DECK CAPACITEIT
EN OPSTELLING

Sit down
Walking lunch/dinner

HET RESTAURANT
Het restaurant is gevestigd op de begane grond. Hier kunt u terecht
voor een à la carte ontbijt, lunch, diner en borrels. Verder beschikt het
restaurant over een ruimtelijk en zonnig terras waar het bij mooi weer
heerlijk vertoeven is met uitzicht op het park.
Het ruime restaurant van The Traveller is de perfecte locatie om met
een groter gezelschap te ontbijten, lunchen, dineren of borrelen.
Wij bieden gezelschappen tot en met 12 personen de mogelijkheid om
van ons à la carte menu te kiezen. Groepen vanaf 13 personen kunnen
kiezen uit onze speciaal samengestelde groepsmenu’s .

RESTAURANT CAPACITEIT EN OPSTELLING
Sit down
Walking lunch/dinner

100 personen
150 personen

100 personen
150 personen

Come
MEETINGS & EVENTS

The Traveller is de perfecte locatie voor uw meeting of event. The
Upper Deck is een inspirerende ruimte met de grote glazen pui en
kan naar ieders wens worden ingericht. Kies een van onze meeting
arrangementen en geniet van een perfect verzorgde meeting met
overheerlijke Food & Beverages.

ARRANGEMENTEN
HALVE DAG ZONDER LUNCH		€ 25,00 P.P.
•
•
•
•
•

Ontvangst koffie & thee met lekkers
Morning break koffie, thee, smoothie en frisdranken
Tafelwater - plat en bruisend water gedurende de gehele meeting
Meeting set-up- indeling naar wens
AV techniek- LCD scherm 65 inch, microfoon en gebruik wifi

HALVE DAG MET LUNCH			€ 40,00 P.P.
• Ontvangst - koffie & thee met lekkers
• Morning break - koffie, thee, smoothie en frisdranken
• Lunch
Eten: luxe flatbreads & salade van de dag
Dranken: diverse frisdranken, plat en bruisend water, smoothie

OF
Eten: keuze van onze lunchkaart (meerprijs €7,50 p.p.)

Dranken: diverse frisdranken, plat en bruisend water, smoothie
• Tafelwater-plat en bruisend water gedurende de gehele meeting
• Meeting set-up - indeling naar wens
• AV techniek - LCD scherm 65 inch, microfoon en gebruik wifi

HELE DAG MET LUNCH			€ 60,00 P.P.
• Ontvangst - koffie & thee met lekkers
• Morning break - koffie, thee, smoothie en frisdranken
• Lunch
Eten: luxe flatbreads & salade van de dag
Dranken: diverse frisdranken, plat en bruisend water, smoothie

OF

Eten: keuze van onze lunchkaart (meerprijs €7,50 p.p.)
Dranken: diverse frisdranken, plat en bruisend water, smoothie
• Afternoon break - koffie, thee, smoothie en frisdranken met een bite
• Tafelwater - plat en bruisend water gedurende de gehele meeting
• Meeting set-up - indeling naar wens
• AV techniek - LCD scherm 65inch, microfoon en gebruik wifi

HELE DAG MET LUNCH EN BORREL

			€ 80,00 P.P.

• Ontvangst - koffie & thee met lekkers
• Morning break - koffie, thee, smoothie en frisdranken
• Lunch
Eten: luxe flatbreads & salade van de dag
Dranken: diverse frisdranken, plat en bruisend water, smoothie

OF

Eten: keuze van onze lunchkaart (meerprijs €7,50 p.p.)
Dranken: diverse frisdranken, plat en bruisend water, smoothie
• Afternoon break - koffie, thee, smoothie en frisdranken met een bite
• Borrel - 1 uur open bar: bieren, huiswijnen, frisdranken met wereldse bites
• Tafelwater - plat en bruisend water gedurende de gehele meeting
• Meeting set-up - indeling naar wens
• AV techniek - LCD scherm 65 inch, microfoon en gebruik wifi
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HELE DAG MET LUNCH, BORREL EN DINER € 110,00 P.P
• Ontvangst - koffie & thee met lekkers
• Morning break - koffie, thee, smoothie en frisdranken
• Lunch
Eten: luxe flatbreads & salade van de dag
Dranken: diverse frisdranken, plat en bruisend water, smoothie

OF

Eten: keuze van onze lunchkaart (meerprijs €7,50 p.p.)
Dranken: diverse frisdranken, plat en bruisend water, smoothie
• Afternoon break - koffie, thee, smoothie en frisdranken met een bite
• Borrel - 1 uur open bar: bieren, huiswijnen, frisdranken met wereldse bites
• Diner - keuze uit 1 van onze speciaal samengestelde groepsmenu’s
• Tafelwater - plat en bruisend water gedurende de gehele meeting
• Meeting set-up - indeling naar wens
• AV techniek - LCD scherm 65 inch, microfoon en gebruik wifi

WALKING LUNCH - DINNER MENU

GROEPEN

BITES

Het ruime restaurant van The Traveller is de perfecte locatie om met een groter gezelschap te
ontbijten, lunchen, dineren of borrelen. Wij bieden gezelschappen tot en met 12 personen de
mogelijkheid om van ons à la carte menu te kiezen. Groepen vanaf 13 personen kunnen kiezen uit
onze speciaal samengestelde groepsmenu’s.

THE TRAVELLER SHARED LUNCHMENU
€ 22,50 P.P

€ 12,50 P.P. VOOR 3 BITES

Keuze uit onderstaande bites voorafgaand
aan het walking lunch - dinner menu:
€ 5,00

€ 7,50

BITES

THE TRAVELLER SHARED MENU
€ 35,00 P.P

FLATBREAD
Baba ghanoush - sesam

VOORGERECHTEN

€ 9,50

DUCK ROLLS
Rijstflensjes - eend - bosui - wasabi - hoisin

LUNCHGERECHTEN
FARMER’S BREAD VEGGIE
Falafel - hummus - tomaat - tahin - sumak
FARMER’S BREAD SALMON
Zalm - hüttenkäse - bieslook - groene kruiden
FARMER’S BREAD CHICKEN
Geroosterde kip - spinazie - witte kool - sriracha
BÚN CHÁ
Noodles - kip - koriander - nam pla - pinda
FALAFEL SALADE
Hummus - falafel - za'atar - granaatappel - tahin

THE TRAVELLER 3-GANGEN KEUZEMENU
€ 35,00 P.P

VOORGERECHT
CEVICHE
Zalm - limoen - kokos - granaatappel - mais
of
BÚN CHÁ
Noodles - kip - koriander - nam pla - pinda

HOOFDGERECHT
BAVETTE
Zwarte bonen - bosui - likkie lakkie sambalsaus
of
ZEEBAARS
Zwarte bonen - gember - bosui - rode peper

DESSERT
LEMON PIE
Meringue - passievrucht

DUCK ROLLS
Rijstflensjes - eend - bosui - wasabi - hoisin
FLAMMKUCHEN MEDITERRANEAN
Pesto - asperge - basilicum
TUNA TACOS
Tonijn - rode ui - tomaat - avocado - chipotle

HOOFDGERECHTEN
BAVETTE
Zwarte bonen - bosui - likkie lakkie sambalsaus

Tortillas - avocado - tomaat - limoen - rode ui
€ 1,00 per stuk
DAHI PURI
Kikkererwten - tamarinde - munt koriander - yoghurt
CRISPY DUCK GYOZA (4 ST)
Ook beschikbaar: Vegetarische Gyoza
Hoisin - bosui
THAI FISH BUN
Groene curry - komkommer

THAI CURRY
Kokos - limoen - boksoi - taugé
RIB FINGERS
Tzatziki - witte kool - tomatenrijst - rode peper

NAGERECHT
WARM CHOCOLADE FONDANT
Ananas - kokos

€ 7,50

€ 3,50 per stuk

€ 1,00 per stuk

DISHES

4 GANGEN € 30,00 P.P.
5 GANGEN € 37,50 P.P.
6 GANGEN € 45,00 P.P.
Keuze uit onderstaande dishes

BÚN CHÁ
Noodles - kip - koriander - nam pla - pinda
CEVICHE
Zalm - limoen - kokos - granaatappel - mais
BAVETTE
Zwarte bonen - bosui - likkie lakkie sambalsaus
DUCK ROLLS
Rijstflensjes - eend - bosui - wasabi - hoisin
RIB FINGERS
Tzatziki - witte kool - tomatenrijst - rode peper
DIM SUM
Ha Kau - Siu Mai
FALAFEL
Hummus - falafel - za'atar - granaatappel - tahin
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AV TECHNIEK

The Upper deck is voorzien van LCD scherm en microfoon. Heeft u aanvullende wensen betreft AV techniek
dan helpen wij u graag verder. The Traveller werkt samen met Musiclaire, onze vaste leverancier van licht,
geluid en presentatie benodigdheden. Door deze samenwerking kent Musiclaire The Traveller als geen ander
en weten zij precies wat de mogelijkheden zijn. Omdat elk verzoek anders is, sturen wij u graag een op maat
gemaakte offerte.

EXTRA PERSONEEL
Heeft u extra wensen wat betreft personeel tijdens uw evenement?
The Traveller biedt u graag die mogelijkheid, wij hanteren de volgende tarieven:
Beveiliging
€ 37,50 per uur
Garderobe medewerker
€ 22,50 per uur
€ 22,50 per uur
Toilet medewerker
€ 375,- per 5 uur
DJ (inclusief apparatuur)

HOSTS & HOSTESSEN
U kunt uw evenement upgraden met een representatieve hostess of host! In samenwerking met
Stella Agency zorgt The Traveller voor hospitality professionals met net dat beetje extra uitstraling,
looks en attitude. Een hospitality professional kan als gastvrouw of gastheer worden ingezet tijdens
uw evenement, maar kan ook taken vervullen als bezoekersregistratie, het assisteren van gasten of
het uitdelen van goodiebags. Zij of hij is het visitekaartje van uw organisatie en het aanspreekpunt
voor uw gasten.
Wij rekenen de volgende tarieven:
Hostess (met een minimum van 4 uur)
Extra styling (kaasmeisje, champagnemeisje,
koffiemeisje, oestermeisje, golden girls, etc.)
Champagne & food tray

€ 32,50 per uur
plus € 12.- per persoon per dag
€ 25,- per dag per tray

SHAKE ’N STYLE
In samenwerking met SHAKE ’N STYLE verzorgt The Traveller professionele cocktailcatering tijdens
uw evenement. Met een groot aanbod aan verschillende cocktailbars en de mogelijkheid tot het
inhuren van professionele bartenders wordt uw evenement een groot succes. Wij denken graag met
u mee en kijken naar de verschillende mogelijkheden aan de hand van uw wensen.

BEREIKBAARHEID
OPENBAAR VERVOER

The Traveller is erg goed bereikbaar met het openbaar
vervoer. Tram, trein- en busstation Amsterdam Bijlmer Arena
is op loopafstand van The Traveller. The Traveller ligt op nog
geen 5 minuten lopen vanaf het station.

PARKEREN

Gasten van The Traveller kunnen doordeweeks na 18.00 uur
en het gehele weekend parkeren in de parkeergarage van
de ING. De parkeergarage is gelegen onder het restaurant.
Vanuit de parkeergarage kunnen gasten binnendoor het
restaurant bereiken. Tijdens kantooruren verwijzen wij u
graag naar de Q-park garages P21 of P22 aan de
Bijlmerdreef, tegenover The Traveller.

OPENINGSTIJDEN

The Traveller is dagelijks geopend. De keuken is dagelijks
geopend tot 22:00 uur.
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
11:00
11:00

- 01:00
- 01:00
- 01:00
- 01:00
- 01:00
- 01:00
- 01:00

EXTRA SERVICES
DECORATIE & AANKLEDING
Om uw evenement extra bijzonder te maken helpen wij u graag met de decoratie. Zo kunt u
bijvoorbeeld extra sfeer creëren met de juiste verlichting in bijvoorbeeld de kleur van uw bedrijfslogo.
Gepersonaliseerde menukaarten maken wij al vanaf € 1,50 per stuk. Zo geeft u een persoonlijke twist
aan uw evenement en is alles tot in de puntjes verzorgd. Voor overige decoratie van ballonnen tot
oesterbar en van rode lopers tot bloemstukken helpen wij u graag verder *.
CATERING OP LOCATIE
Geeft u een feest of krijgt u gasten en wilt u zelf ook kunnen genieten van de avond zonder dat u
voortdurend in de keuken staat of drankjes aan het inschenken bent? The Traveller denkt graag met u
mee en verzorgt ook catering op locatie *. Natuurlijk met de kwaliteit die u van ons mag verwachten!
* Prijzen zijn op aanvraag en afhankelijk van uw wensen.
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Bijlmerdreef 108
1102 CT Amsterdam

thetravelleramsterdam.com
info@thetravelleramsterdam.nl

