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

 WELCOME TO 

HOUSE OF BOLS

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.

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

http://houseofbols.com/order-ticket


Leer zelf de heerlijkste 
cocktails maken!

Na de zelf begeleidende tour door 
House of Bols zal een professionele 
bartender u leren hoe u zelf 3 
verschillende cocktails* kunt maken. 
Verras collega’s, vrienden of familie 
met een spectaculaire 1 uur durende 
Cocktail Workshop in House of Bols 
en leer hoe u op een volgend feestje 
indruk kunt maken.

 
COCKTAIL WORKSHOP
 IN HOUSE OF BOLS 

  PROGRAMMA
    60 min. zelf begeleidende tour  

House of Bols, incl 1 cocktail*
   60 minuten privé cocktail 

workshop in House of Bols,  
incl. 3 cocktails*

  PRIJS
 € 43,50 p.p. incl. BTW

  AANTAL DEELNEMERS 
6 tot en met 12 personen

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

http://houseofbols.com/nl/Zelf-cocktails-maken


Leer cocktails maken achter uw 
eigen volledig uitgeruste cocktailbar!

 
Combineer een zelf begeleidende tour  
door House of Bols met een cocktail 
workshop in de Bols Bartending 
Academy, ’s werelds meest 
geavanceerde barschool! 

De Bols Bartending Academy bevindt 
zich in hetzelfde gebouw als House 
of Bols en is een stijlvolle academie 
met 12 professioneel uitgeruste 
cocktailbars. Ons toegewijde team van 
ervaren trainers leert u achter 

 
uw eigen cocktailbar 3 heerlijke 
cocktails* maken, vergezeld van funky 
achtergrondmuziek zoals in een echte 
cocktailbar; een unieke ervaring!
Tijdens een cocktail workshop in de 
Bols Bartending Academy heeft u de 
keuze uit diverse leuke thema’s! 

Op aanvraag is het tevens mogelijk om 
een wedstrijdelement toe te voegen 
of om een eigen gepersonaliseerde 
cocktail te shaken!

COCKTAIL WORKSHOP
 ACHTER JOUW EIGEN BAR, 
 IN ONZE ACADEMY 

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

  PROGRAMMA
    60 min. Tour House of Bols,  

incl. 1 cocktail* naar keuze
   60 min. privé cocktail workshop 

achter uw eigen bar,  
incl. 3 cocktails*

  PRIJS
 € 43,50 p.p. incl. BTW

  AANTAL DEELNEMERS 
13 tot en met 36 personen

http://houseofbols.com/get-a-quote


Combineer een bezoek aan House of Bols  
met een culinaire likeurproeverij, begeleid 
door één van onze professionele bartenders. 

Wij verwelkomen u met een heerlijke 
cocktail. Na een tour door House 
of Bols kunt u de oudste, nieuwste, 
lekkerste en beroemdste Bols likeuren 
zelf proeven in onze Spiegelbar in 
combinatie met heerlijke bites:
•  Frietzak met Tacochips en 3 

huisgemaakte dips; pittige rode uien, 
avocado en aïoli.

• Chocoladefondue met vers fruit.

FOODPAIRING
Voor een complete smaakervaring 
biedt House of Bols de mogelijkheid 
om de likeurproeverij uit te breiden. 
Maak van uw evenement een culinaire 
ervaring en ontdek foodpairing. 

Foodpairing is een bron van inspiratie 
voor chefs, bartenders en food 
professionals en biedt ondersteuning 
bij het maken van nieuwe 
gerechten. Foodpairing heeft een 
wetenschappelijk uitgangspunt en gaat 
uit van de theorie dat ingrediënten 
bij elkaar passen als ze dezelfde 
smaakcomponenten bevatten. Het 
levert tal van nieuwe, maar vooral 
verrassende smaakcombinaties op. 

Proef onze verschillende likeuren in 
combinatie met heerlijke huisgemaakte 
amuses die perfect samen komen door 
de foodpairing filosofie.

LIKEURPROEVERIJ

  PROGRAMMA
  60 min. Tour House of Bols
  45 min. likeurproeverij 
 
 INCLUSIEF
   Tour House of Bols met een  

Bols cocktail* naar keuze
  5 verschillende likeuren 
  2 verschillende hapjes

  PRIJS 
€ 29,50 p.p. incl. BTW

 
 PRIJS FOODPAIRING
 € 14,50 p.p. incl. BTW

  AANTAL DEELNEMERS 
Vanaf 6 personen

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

http://houseofbols.com/get-a-quote


Genever komt voor in verschillende 
stijlen en gaat gepaard met 
eeuwenoude tradities. Ontdek de 
historie en het vakmanschap achter 
alle Bols jenevers. Onder het genot van 
een heerlijke welkomstcocktail volgt 
u eerst een tour door House of Bols. 
Daarna bieden wij u de gelegenheid 
om onder begeleiding van onze 
bartenders de verschillende variaties 
van dit Hollandse product zelf te 
proeven. Wij serveren de verschillende 
jenevers met diverse Reypenaer kazen, 
vers gesneden van de Guillotine.

Elke jeneverproeverij wordt afgesloten 
met het Bols Genever slurpritueel. U 
leert hoe een jenever op traditionele 
wijze gedronken moet worden en hoe 
deze traditie tot stand is gekomen.

FOODPARING
Upgrade de jeneverproeverij met 
passende hapjes, ook wel foodpairing 
genoemd. Foodpairing is gebaseerd 
op een wetenschappelijke smaak
analyse en op het principe dat hapjes 
en drankjes goed samengaan als zij 
belangrijke smaakcomponenten delen.

JENEVERPROEVERIJ
Al sinds de 17de eeuw is Genever of jenever 
de meest authentieke en gedronken 
gedistilleerde drank in de lage landen. 

  PROGRAMMA
  60 min. Tour House of Bols
  45 min. Jeneverproeverij

 INCLUSIEF
   Tour House of Bols inclusief Bols 

cocktail* naar keuze
  5 Verschillende Bols Jenevers
  Verschillende Reypenaer kazen

  PRIJS 
€ 29,50 p.p. incl. BTW

 
 PRIJS FOODPAIRING
 € 14,50 p.p. incl. BTW

  AANTAL DEELNEMERS 
Vanaf 6 personen

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

http://houseofbols.com/get-a-quote


Speciaal voor u en uw gezelschap reserveren wij een tafel 
in de Spiegelbar voor een feestelijke cocktailparty. 
Geniet van 3 cocktails naar keuze.

  PROGRAMMA
  45 min. House of Bols Tour
  60 min. Cocktail Party

 INCLUSIEF
   Tour door House of Bols,  

incl. 3 Bols cocktails* naar keuze
  2 soorten snacks
    •    Frietzak met Tacochips   

en 3 huisgemaakte dips;  
pittige rode ui, avocado en aïoli

   •    Boeket van een huisgemaakte 
crudités en tartaarsaus

  PRIJS 
€ 26,50 p.p. incl. BTW

  AANTAL DEELNEMERS 
6 tot en met 12 personen

COCKTAIL PARTY
House of Bols is de ideale locatie 
voor het vieren van een verjaardag 
of andere speciale gelegenheid 
met vrienden, familie, collega’s of 
bekenden. 

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



EVENEMENTEN & 
COCKTAIL PARTY’S
 HOUSE OF BOLS 

House of Bols kan exclusief 
geboekt worden voor al uw 
speciale evenementen. 

Verras uw gasten, zakenrelaties, 
collega’s en vrienden met een geheel 
verzorgd evenement op deze unieke 
locatie in het hart van Amsterdam 
en laat uw gasten de spectaculaire 
wereld van cocktails op een leuke en 
interactieve wijze beleven.

COCKTAIL MENU
De spiegelbar biedt een 
uitgebreide cocktailkaart variërend 
van eenvoudige en fruitige tot 
aromatische en complexe smaken. 
Stel uw eigen cocktail menu samen 
of laat onze bartenders op speciaal 
verzoek een unieke cocktail voor deze 
speciale gelegenheid creëren.

CATERING
House of Bols biedt flexibele 
cateringmogelijkheden, gebaseerd op 
de seizoenen en de Bols spirits, om 
haar gasten een bijzondere ervaring 
te bezorgen.

THEMA’S
Complimenteer uw evenement met 
één van onze verassende thema’s. 
Neem contact met ons op voor de 
mogelijkheden of bekijk onze website.

EVENEMENT OP MAAT
Bent u op zoek naar live 
entertainment, aankleding of  
iets anders speciaals voor uw 
evenement? 

Neem contact met ons op om al 
uw wensen te bespreken.



COCKTAILS  
 & BITES 

Na een uitgebreide tour kunt u borrelen in onze 
Spiegelbar. Geniet onbeperkt van de heerlijkste 
cocktails, wijn en fris. Wij serveren hierbij 
passende bites.

 BITES ARRANGEMENT
   Crostini met Joselito ham,  

een kwarteleitje en truffel
   Amsterdamse ossenworst  

met Zaanse grove mosterd
  Gemarineerde knoflookgamba
   Reuzedadels gevuld met 

roomkaas en cranberrylikeur

 INCLUSIEF
  Tour door House of Bols
  2 uur privé in de Spiegelbar 
   Onbeperkt Cocktails naar 

keuze, bites, wijn en fris

  PRIJS 
€ 49,50 p.p. incl. BTW 

  AANTAL DEELNEMERS 
Vanaf 20 personen

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

Organiseer uw eigen privé 
evenement bij House of Bols 
en kom borrelen in onze 
Spiegelbar, welke exclusief 
voor uw event wordt 
gereserveerd.

http://houseofbols.com/get-a-quote


 INCLUSIEF
  Tour door House of Bols
  3 uur privé in de Spiegelbar
   Onbeperkt cocktails naar keuze,  

wijn en fris
   4Gangen Walking Dinner  

(maaltijd vervangend)

  PRIJS 
€ 99,50 p.p. incl. BTW

  AANTAL DEELNEMERS 
Vanaf 20 personen

Geniet onbeperkt van de heerlijkste 
cocktails, wijn en fris. U sluit de avond 
af met een 4gangen walking dinner.

Wilt u de avond helemaal compleet 
maken? Dan bieden wij u de 
gelegenheid om aan het walking 
dinner een thema te verbinden:  
Casino Royale, Dutch Delight of Disco 
Fever. Vraag onze afdeling events naar 
de bijbehorende menu’s.

COCKTAILS &
WALKING DINNER
Organiseer uw eigen privé 
evenement bij House of Bols. Na een 
uitgebreide tour kunt u borrelen in 
onze revolutionaire Spiegelbar. 

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

http://houseofbols.com/get-a-quote


 INCLUSIEF
   Tour door House of Bols incl. 

welkomstcocktail naar keuze
   Onbeperkt cocktails naar 

keuze, wijn en fris
  Jenever of likeurproeverij
  5Gangen Walking Dinner
  4 uur privé in de spiegelbar

  PRIJS 
€ 124,50 p.p. incl. BTW

  AANTAL DEELNEMERS 
Vanaf 20 personen

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

 COCKTAILS, JENEVERPROEVERIJ &  
SUPERIOR WALKING 
DINNER
Na een uitgebreide tour door  
House of Bols kunt u deelnemen 
aan een jenever- of likeurproeverij. 

Geniet onbeperkt van de heerlijkste cocktails,  
wijn en fris. U geniet gedurende de avond van  
een 5gangen walking dinner.

http://houseofbols.com/get-a-quote


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!

BOLS 
COCKTAIL CRUISE
Combineer een bezoek aan House of 
Bols met een Cocktail Cruise over de 
Amsterdamse grachten. 

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

  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

  AANTAL DEELNEMERS 
Vanaf 20 personen

http://houseofbols.com/get-a-quote


Na een tour door House of Bols, uw 
favoriete cocktail in de Spiegelbar wordt 
uw Bols Experience voortgezet met 
een heerlijk 3gangen 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 3gangen 
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.

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

  COCKTAILS
   French 76
    Honey Toblerone of  

Espresso Martini
 
 INCLUSIEF
   Ticket House of Bols
    3gangen 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

BOLS EXPERIENCE 
@SOLO

http://houseofbols.com/get-a-quote


House of Bols biedt een hoge kwaliteit 
cocktail catering voor ieder evenement 
of feest op locatie naar keuze. Gecreëerd 
door vakkundige, door Bols getrainde 
bartenders, genieten u en uw gasten van 
heerlijke Bols cocktails.

VAN 40 TOT 10.000 COCKTAILS
Door jaren ervaring en kennis biedt Bols 
een breed scala aan mogelijkheden 
welke worden afgestemd op uw wensen. 
Van cocktailparty tot geheel verzorgd 

bedrijfsevenement, van 40 tot 10.000 
cocktails*, Bols organiseerd het. Van A tot Z 
worden alle logistieke zorgen omtrent  de 
cocktailcatering uit handen genomen. 
Door een grote variatie aan bars, van 
simpel tot luxe en met mogelijkheden tot 
branding, zorgt Bols voor een passende 
uitstraling op uw evenement!

COCKTAIL OP MAAT
Verras uw gasten met een ‘signature’ 
cocktail! Onze bartenders ontwikkelen een 

gepersonaliseerde cocktail gebaseerd op 
de kleuren van het bedrijf, aard van het 
evenement of gewenste smaken. Serveer 
deze cocktail als welkomstcocktail of in een 
cadeaupakket na afloop.

Neem contact met ons op om de 
mogelijkheden en uw wensen te 
bespreken.

  PROGRAMMA
 Wordt op maat gemaakt

  PRIJS 
€ 5,95 per cocktail 

  AANTAL 
Vanaf 40 cocktails

Spice up your event met de lekkerste Bols 
cocktails, een echte Bols cocktailbar en 
professionele Bols bartenders. 

BOLS COCKTAIL CATERING 
 OP LOCATIE 

http://houseofbols.com/get-a-quote


Onze vakkundige, Bols getrainde bartenders komen 
ook graag naar u toe voor een onvergetelijke cocktail 
workshop of proeverij. U regelt de locatie en onze 
bartenders regelen de rest. Ideaal als incentive, 
teambuilding, vrijgezellenfeest of personeelsuitje.

Heeft u al een locatie voor uw 
evenement en zoekt u nog een 
bijzondere activiteit? 

 INCLUSIEF
   1 uur durende cocktail 

workshop incl. 3 cocktails
    1 Bartender per 20 personen
    Transport van de benodigde 

spullen naar uw locatie 
binnen Amsterdam

 

 EXCLUSIEF
    Locatie keuze en 

schoonmaak van de locatie

  PRIJS 
€ 32,50 p.p. incl. BTW 

  AANTAL DEELNEMERS 
Vanaf 20 personen  
(exclusief locatiehuur)

COCKTAIL WORKSHOP 
 OP LOCATIE 

http://houseofbols.com/get-a-quote


 INCLUSIEF
   1 uur durende jenever 

of likeurproeverij incl. 5 
proefglaasjes jenever of likeur 
en bijpassende hapjes

    1 Bartender per 20 personen
    Transport van de benodigde 

spullen naar uw locatie  
binnen Amsterdam

 EXCLUSIEF
   Locatie keuze en schoonmaak 

van de locatie

  PRIJS 
€ 32,50 p.p. incl. BTW

  AANTAL DEELNEMERS
  Vanaf 20 personen,  

(exclusief locatiehuur)

Heeft u al een locatie voor 
uw evenement en zoekt 
u nog een bijzondere 
activiteit?  

Onze vakkundige, Bols getrainde bartenders 
komen ook graag naar u toe voor een 
onvergetelijke proeverij. U regelt de locatie 
en onze bartenders regelen de rest. Ideaal als 
incentive, teambuilding, vrijgezellenfeest of 
personeelsuitje.

JENEVER- OF
LIKEURPROEVERIJ
 OP LOCATIE 

http://houseofbols.com/get-a-quote


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

H O U S E O F B O L S . C O M

http://houseofbols.com
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