WELCOME TO

HOUSE OF BOLS
House of Bols Cocktail & Genever
Experience neemt u mee op een
spectaculaire reis door ‘de wereld
van smaak’.

Proef, ruik, zie, hoor, voel en geniet van de
wereld van cocktails, likeuren en Hollands
cocktail ingrediënt bij uitstek; Jenever. Ontdek
de geheimen van Lucas Bols , ‘s werelds oudste
gedistilleerd merk, dat sinds 1575 in Amsterdam
likeuren maakt.
De zelf begeleidende tour eindigt in de
revolutionaire Spiegelbar, waar u kunt genieten
van een heerlijke cocktail naar keuze.

CHECK THE TOUR
PAULUS POTTERSTRAAT 14, 1071 CZ AMSTERDAM, THE NETHERLANDS
T +31 20 570 85 75 E EVENTS@HOUSEOFBOLS.COM W WWW.HOUSEOFBOLS.COM

BOLS
COCKTAIL CRUISE
Combineer een bezoek aan House of
Bols met een Cocktail Cruise over de
Amsterdamse grachten.
Uw evenement begint met een tour door House of Bols en
een cocktail naar keuze in de Spiegelbar. Vanaf House of
Bols loopt u binnen 5 minuten naar de opstapplaats van
de rondvaartboot (de steiger achter het Rijksmuseum) en
geniet u van een twee uur durende privé rondvaart over de
wereldberoemde Amsterdamse grachten.
Bij mooi weer kunt u genieten van het open dak. Hiermee
transformeert het schip tot een drijvend privéterras!

	PROGRAMMA

60 min. House of Bols Tour
120 min. Bols Cocktail Cruise

INCLUSIEF

Tour House of Bols
2 Bols Cocktails*
2 uur Bols Cocktail Cruise
Bier, wijn, frisdrank tijdens de
cruise

PRIJS

€ 65,00 p.p. incl. BTW

OFFERTE AANVRAGEN

	
AANTAL DEELNEMERS
Vanaf 20 personen

* 	Voor gasten die liever geen alcohol drinken,
serveren wij heerlijke alcoholvrije cocktails.

BOLS EXPERIENCE
@SOLO

OFFERTE AANVRAGEN

In samenwerking met Restaurant Solo
hebben wij een avondvullend
arrangement voor u samengesteld.

COCKTAILS

French 76
Honey Toblerone of
Espresso Martini

INCLUSIEF
Na een tour door House of Bols, uw
favoriete cocktail in de Spiegelbar wordt
uw Bols Experience voortgezet met
een heerlijk 3-gangen diner aan het
Museumplein in Amsterdam. Uiteraard
serveren wij tijdens het diner 2 Bols
cocktails!
De Bols Experience bij Solo start met
een tour door House of Bols. Deze tour
eindigt in de Spiegelbar waar u met behulp
van onze innovatieve cocktail selector

een cocktail kunt kiezen die vervolgens
door een professionele bartender wordt
gemaakt.
De avond wordt voortgezet bij het sfeervolle
Restaurant Solo aan het Museumplein (op
5 minuten loopafstand van House of Bols).
Hier geniet u van een heerlijk 3-gangen
diner. Uiteraard serveren wij tijdens het
diner 2 Bols cocktails! Op de avond zelf
kan er gekozen worden uit een vastgesteld
menu.

Restaurant Solo is een bijzonder familie
bedrijf aan het prachtige Museumplein
in Amsterdam. Vanuit hier heeft u uitzicht
op enkele unieke trekpleisters. Solo is
gelegen aan de chique Van Baerlestraat,
tegenover het Koninklijk Concertgebouw,
het Rijksmuseum, het Van Gogh Museum
en het Stedelijk Museum. De ambiance van
Solo sluit naadloos aan bij deze klassieke
omgeving. Het restaurant is gevestigd in
een oude brandweerkazerne, een sfeervolle
locatie voor de lunch of het diner.

 icket House of Bols
T
3-gangen diner in restaurant Solo
met daarbij 2 Bols cocktails

PRIJS

€49,00 p.p. incl. BTW
(ook te combineren met
een cocktail workshop)

	
AANTAL DEELNEMERS

Vanaf 2 tot en met 100 personen

	TEVENS ALS LUNCH TE RESERVEREN

C E L E B R AT I N G 4 4 0 Y E A R S O F C R A F T M A N S H I P & C O C K TA I L H I S T O R Y
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