
Welkom bij ANNA, dé nieuwe ontmoetingsplek in 
Amstelveen met ruimte voor events, muziek en tentoonstel-
lingen. En natuurlijk met het proeflokaal en de brouwerij 
van de Naeckte Brouwers. Een voormalige kerk uit 1927, 
met heel veel ruimte en tegelijk de intieme sfeer van een 
huiskamer, mede dankzij het vintage meubilair. Dus zowel 
particulier als zakelijk zijn er eindeloze mogelijkheden.

De kerk heeft ruimtes die geschikt zijn voor verschillende 
doelen. Natuurlijk de grote zaal, maar ook het balkon en 
de sacristie. Zomers komt daar een groot buitenterras bij.

ANNA is voor publiek geopend van donderdag tot en met 
zaterdag van 11.00 tot 23.00 en op zondag van 11.00 
tot 20.00. Op deze dagen zijn alleen kleine evenementen 
met publiek of privé-evenementen mogelijk. Op maandag, 
dinsdag en woensdag is het hele gebouw de hele dag en 
avond beschikbaar, voor maximaal 450 personen.

We beschikken over een professionele keuken die u zelf 
kunt gebruiken, of kunt laten inzetten voor catering. Van 
koffie, gebak, en fris tot ambachtelijk bier, wijn, borrel, 
borrelhappen, lunch en diner bieden wij aan.

ANNA en haar crew zien uit naar uw bezoek.

Je kunt ANNA al zien vanaf de A9 en we zijn dus 
goed bereikbaar, ook via de ring A10. Tegenover 

ANNA is ruime en gratis parkeergelegenheid. 
Voor OV neem je bus 165 of 186 naar bushalte 

hoofdkantoor KLM, 100 meter lopen vanaf ANNA. 

UNIEKE LOKATIE

Zaal  
Met een oppervlakte van circa 400 m2 is de grote zaal het 
hart van ANNA, normaal gesproken in functie als proef-
lokaal. Hier staat ook het Drankorgel met maar liefst 21 
taps. Geniet van ter plaatse gebrouwen bieren van de 
Naeckte Brouwers, lokaal gebrande koffie, thee of fris. 
Op de uitgebreide menukaart staan nog meer lokale 
producten. Lekker bij borrel, lunch of diner.

Balkon
Waar vroeger het orgel stond, is nu de plek met het 
mooiste uitzicht op de zaal. Indelingen voor verschillende 
aantallen personen zijn mogelijk. Het balkon kan ook  
dienen als VIP-ruimte, voor een privé-feestje of besloten 
bijeenkomst.

Sacristie
De voormalige sacristie kan de hele week door als besloten 
vergaderruimte gehuurd worden. 

Terras
Aan de voorzijde van ANNA is een groot zonnig terras. 
Met statafels, lange biertafels, banken, parasols en gezel-
lige aankleding. Maar ook met ruimte voor een foodtruck. 
We kunnen voor circa 100 personen zitplaatsen creëren. 
Uiteraard alleen bij mooi en droog weer.
 
De bierbrouwerij
Prominent aanwezig achterin de kerk is de nieuwste bier-
brouwerij van de Naeckte Brouwers met een capaciteit van 
2000 liter per brouwsel. We geven rondleidingen waarbij 
we (bijna) alles vertellen, met aansluitend proeverij. 

INTRODUCTIE

www.anna-amstelveen.nl

UNIEKE LOKATIEINTRODUCTIE

BANQUETING MAP



Lunch
A. ANNA lunch €12,50 p.p. 
buffet met rijk belegde broodjes (2 p.p.), sap, melk
B: Luxe lunch €15,- p.p. 
buffet met rijk belegde broodjes (2 p.p.) plus soep en  
salade, sap, melk

Extra
Melk: €8,50 per kan
Appelsap of jus d’orange: €9,50 per kan 
Koffie/thee: €10,50 per kan
Vers fruit: €1,70 p.p.

Diner
Diner op aanvraag. In onze professionele keuken kunt u uw 
eigen kok of catering inzetten, u kunt ons een menu naar 
wens laten maken of gebruik maken van de mogelijkheden 
van onze menukaart. ANNA overlegt dit graag met u 
persoonlijk.

ANNA heeft een aantal eet- en drankarrangementen die los 
of met elkaar gecombineerd ingezet kunnen worden. Heeft 
u andere ideeën of wensen? ANNA denkt graag mee.

Vergaderarrangementen
A. Koffie, thee (uit kannen, per ronde): €2,- p.p.
B. Koffie, thee, fris (per ronde): €2,50 p.p.
C. Koffie, thee, fris plus petit-four (per ronde): €4,50 p.p.

Borrelhap
A. Ontvangstplankje €4,50 per tafel
met nootjes, groente, sticks  
B. ANNA mix €6,- p.p.  
met ontvangstplankje, bittergarnituur, planken met mix van 
kaas en worst  
C. Luxe mix €8,- p.p. 
met ontvangstplankje, bittergarnituur, planken kaas, worst, 
groente, charcuterie 

Drank
We hebben diverse mogelijkheden voor drankafkoop. 
U betaalt vooraf een vast bedrag per persoon voor een 
bepaald aantal uren zodat al uw gasten onbeperkt kunnen 
bestellen. En u weet vooraf waar u aan toe bent.
A. Bier, wijn, fris, sap arrangement 2 uur: €16,- p.p.
B. Bier, wijn, fris, sap arrangement 4 uur: €24,- p.p.
C. Non-alcoholisch 1 uur: €5,50 p.p.
 

FOOD & BEVERAGE
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ANNA houdt van lokaal. 
Omdat het lekker is én omdat er door onze ‘buren’ 

zoveel moois wordt gemaakt in Amstelveen. 
Zoals de kaas van Clara Maria, de taart 

van Ons Tweede Thuis, de vleeswaren van slagerij 
Stronkhorst, de groenten van Den Hertog en 

natuurlijk Oma Bob’s Bitterballen.



We verhuren het proeflokaal, het balkon en de sacristie. 
Los, of in combinatie. Bij kleinere evenementen houden we 
het proeflokaal open. Catering door ons personeel en met 
onze kaart is altijd mogelijk.

Alle verhuur is inclusief flipover en de aanwezige AV-appa-
ratuur, d.w.z. laptop, beamer, microfoons, geluid en licht. 
 
Proeflokaal/grote zaal
De ideale feest- en eventzaal. Alleen ma, di, wo. 
- oppervlakte 400m2 
- geschikt voor maximaal 450 personen 
- kosten per dagdeel excl. BTW: €1.000,-
‘s Zomers is eventueel gebruik van terras hierbij inclusief.

Balkon
Voor vergadering of klein event. Alleen ma, di, wo. 
- oppervlakte 60m2 
- geschikt voor maximaal 40 personen 
- kosten per dagdeel excl. BTW: €500,-

Sacristie
Voor een besloten vergadering. Altijd beschikbaar. 
- oppervlakte 40m2 
- geschikt voor maximaal 15 personen 
- kosten per dagdeel excl. BTW: €200,-

Opstellingen en maximaal aantal personen
Zie hiernaast diverse mogelijkheden om de zaal in te 
richten. Niet vermeld is de mogelijkheid van een sta/zit-
opstelling voor maximaal 450 personen in de grote zaal.

ZAALOPSTELLINGENVERHUUR

Theater opstelling
Proeflokaal: 
80 personen met ons meubilair
200 personen met inhuur 
Balkon: 40 personen 
Sacristie: 20 personen

Cabaret opstelling
Proeflokaal: 
80 personen met ons meubilair
100 personen met inhuur

Carré opstelling
Proeflokaal: 
48 personen met ons meubilair
80 personen met inhuur

U-vorm opstelling
Proeflokaal: 
60 personen met ons meubilair

School opstelling
Proeflokaal: 
60 personen met ons meubilair

Bloktafel opstelling
Proeflokaal: 
40 personen met inhuur meubilair
Balkon: 
20 personen met ons meubilair
Sacristie:
10 personen met ons meubilair 

www.anna-amstelveen.nl



Audio/video
Het proeflokaal is voorzien van een geluidsysteem met 
speakers, sub-woofers en stage-pluggen. Daarnaast zijn een 
microfoon, laptop en 2 beamers aanwezig voor eigen 
muziek, films/video’s en presentaties. Voor meer 
specificaties vraag naar onze technische documentatie.
Bovenstaande basisset is bij de verhuurprijs inbegrepen. 
Bij bijzondere wensen of grotere evenementen wordt het 
inhuren van een technicus verplicht.
Niet bij de verhuurprijs inbegrepen, separaat te huur: een 
professionele DJ set. 

Licht
Het proeflokaal is voorzien van LED-verlichting waarmee 
het plafond in veel kleuren kan worden verlicht. Daarnaast 
staat verspreid door het gebouw allerlei vintage 
schemerlampen, die ook verplaatst kunnen worden. Voor 
professionele verlichting is inhuur noodzakelijk.

Facturatie
Voor een factuur op rekening vragen we uw factuuradres, 
kostenplaats of ordernummer, contactpersoon, bedrijfs-
visitekaartje en handtekening op kassabon. We rekenen 
hiervoor €10,- administratiekosten. 

PRAKTISCH
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Het laatste nieuws, de evenementenagenda 
en de actuele menukaart staan op 

www.anna-amstelveen.nl 

Heeft u nog vragen of wilt u meteen boeken? 
Bel gerust met 020 889 07 31 of mail met 

contact@anna-amstelveen.nl 

ANNA, Amsterdamseweg 22, 1182HD Amstelveen
020 - 889 07 13

Garderobe
Bij de ingang staan 2 garderoberekken voor 250 
jassen. Afhankelijk van het evenement kunnen deze in het 
proeflokaal gezet worden of kunnen extra rekken worden 
ingehuurd. Daarnaast is er een lange gang (vluchtroute) die 
is afgeschermd van het proeflokaal met ca. 50 haken. De 
garderobe is niet bewaakt en gebruik is op eigen risico. 

Toiletten
In de oude biechthokjes bevinden zich de toiletten die door 
alle gasten van het proeflokaal gebruikt worden. Er is nog 
een aparte toiletgroep aanwezig die via een lange gang 
van het proeflokaal is afgeschermd en op verzoek gebruikt 
mag worden voor evenementen.

Kleedkamer, ruimte voor artiesten of organisatie
De sacristie (ca. 40 m2) kan op verzoek als kleedkamer 
gebruikt worden, als backstageruimte voor artiesten of de 
organisatie. 

PRAKTISCH


