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

 WELKOM BIJ 

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 tour door The House of Bols duurt een uur en is inclusief 
een audioguide. Deze is beschikbaar in de talen NL, ENG, 
DUI, SP, FR en CN.

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
+31 (0)20 570 85 75  -  EVENTS@HOUSEOFBOLS.COM  -  WWW.HOUSEOFBOLS.COM

https://bols.com/experience


Voor een goede start van je 
cocktail workshop begin je met 
de basis. Voor jullie tot actie over 
gaan starten jullie met een tour 
door de House of Bols Cocktail & 
Genever Experience. Jullie maken 
een reis van de Gouden Eeuw tot 
nu en leren alles over cocktails, 
jenevers en likeuren.

BOLS COCKTAIL WORKSHOP
Nu ben je klaar om de flessen op 
te pakken en je eigen cocktails 
te maken. In 30 minuten leer 
je 2 cocktail recepten die ook 
gemakkelijk thuis te maken zijn. 
Vergeet niet te proeven tijdens het 
shaken! Het is namelijk essentieel 
om te weten wat je je gasten (en 
jezelf) serveert...

COCKTAIL WORKSHOP
 90 MINUTEN 

INCLUSIEF
  House of Bols audio tour,  
inclusief 1 cocktail

  2 cocktails tijdens de workshop

 PRIJS
prijs vanaf 
€ 30,00 p.p. incl. BTW
 
CAPACITEIT  
Minimum van 6 personen, 
maximum van 36 personen

Stap achter de bar en leer hoe jij de beste cocktails maakt 
tijdens deze Bols cocktail workshop. Samen met één van 
onze professionele bartenders en je cocktail crew shake, 
muddle of stir jij de beste cocktails!

https://tickets.houseofbols.com/workshops


Voordat jullie plaats nemen achter 
de bar, beginnen jullie met wat 
achtergrondinformatie. De tour 
door de House of Bols Cocktail & 
Genever Experience neemt jullie 
mee door decennia van het maken 
van likeuren en jenevers, beginnend 
in de Gouden Eeuw. Aangekomen 
in de moderne tijd hebben jullie 
genoeg kennis om de workshop te 
starten.

BOLS COCKTAIL WORKSHOP
Jullie eigen bartender verwelkomt 
jullie om de cocktail workshop 
te starten. In 60 minuten shake, 
muddle of stir jij samen met je mede 
bartenders in spe de beste cocktails. 
Ondertussen heb je genoeg tijd om 
ze proeven en ervan te genieten. 
Maar pas op, sommige van je 
cocktails kunnen té lekker zijn.

SUPERIOR COCKTAIL WORKSHOP
 120 MINUTEN 

INCLUSIEF
  House of Bols audio tour,  
inclusief 1 cocktail

  3 cocktails tijdens de workshop

 PRIJS
€ 39,50  p.p. incl. BTW
 
CAPACITEIT  
Minimum van 6 personen

Jij en je collega's, familie of vrienden zijn klaar voor 
een feestje! Tijdens deze uitgebreide Superior Cocktail 
Workshop leren jullie alles over cocktails en maken jullie 3 
van de meest lekkere drankjes, onder begeleiding van een 
van onze professionele bartenders.

https://bols.com/experience/events


Dit is jouw kans om alle geheimen achter 
de tradities, de geschiedenis en het 
productieproces van dit heerlijke drankje 
te ontdekken. 

Geen jenever liefhebber? Geen zorgen, 
na deze proeverij zal ook jou liefde voor 
jenever per slok toenemen.

JENEVER PROEVERIJ 
 30 MINUTEN 

INCLUSIEF
  3 Bols jenevers

 PRIJS
€ 14,00 p.p. incl. BTW
 
CAPACITEIT  
Minimum van 6 personen

Als echte Nederlander moet je minimaal 
één keer in je leven onze meest authentieke 
drank, jenever, hebben geproefd!  

https://bols.com/experience/events


Niet alleen zullen jij en een party 
crew genieten van de beste 
drankjes, jullie worden ook 
ondergedompeld in de wereld van 
jenevers en likeuren. Voordat jullie 
naar de bar rennen om de eerste 
drankjes te bestellen, wacht de 
House of Bols Cocktail & Genever 
Experience op jullie.

BOLS HAPPY HOUR
Na de tour serveert één van 
onze bartenders jullie 3 cocktails 
naar keuze. Geniet van de 
beste drankjes en je vrienden 
in de revolutionaire Spiegelbar. 
Deze Bols Happy Hour zorgt 
gegarandeerd voor een fantastisch 
begin van je avond uit in de stad!

BOLS HAPPY HOUR
 90 MINUTEN 

INCLUSIEF
  House of Bols audio tour
 3 cocktails naar keuze

 PRIJS
€ 22,50 p.p. incl. BTW
 
CAPACITEIT 
Minimum van 6 personen

- Hapjes op aanvraag

Op zoek naar een unieke locatie voor de VrijMiBo? Of wil 
je gewoon genieten van heerlijke cocktails op een andere 
dag van de week? Kom naar de House of Bols en start jouw 
feestje met het Bols Happy Hour!

https://bols.com/experience/events


Jullie uitje begint met de House of 
Bols Cocktail & Genever Experience. 
Deze tour leert jullie alles over de 
kunst van het mixen en blenden 
van likeuren en jenevers, vanaf de 
Gouden Eeuw tot nu.

ONBEPERKT COCKTAILS
Are you ready to party? Jullie privé 
bartenders in ieder geval wel! Voor 
2 uur lang genieten jij en jouw 
gasten van onbeperkt cocktails 
aan jullie eigen bar. Wanneer de 
cocktails je vertellen dat het tijd is 
om te dansen, houd je dan vooral 
niet in!

BOLS COCKTAIL PARTY
 120 MINUTEN 

INCLUSIEF
  House of Bols audio tour
 Onbeperkt cocktails 
  Onbeperkt fris & wijn

 PRIJS
prijs vanaf
€ 37,50 p.p. incl. BTW
 
CAPACITEIT 
Minimum van 20 personen

Bols en feestjes, is als Bols en cocktails. Logisch, een match 
made in heaven! Zoek je een unieke locatie voor een 
kerstfeest, verjaardag, jubileum, nieuwjaarsborrel of een 
andere gelegenheid voor een feestje, kom dan naar de 
House of Bols en ervaar het zelf.

https://bols.com/experience/events


We verwelkomen jullie in de House 
of Bols en dompelen jullie onder in 
de geweldige wereld van cocktails. 
Tijdens de House of Bols Cocktail 
& Genever Experience ontmoeten 
jullie Lucas Bols en ervaren jullie de 
tour met al jullie zintuigen.

COCKTAILS & DINNER
De House of Bols is exclusief voor 
jullie gereserveerd om optimaal 
te kunnen genieten van de beste 
cocktails en een fantastisch 
diner. Drie uur lang staan onze 
professionele bartenders klaar om 
jullie onbeperkt de beste cocktails 
te serveren.

We bieden verschillende 
dineropties aan. Op zoek naar een 
grandioos walking dinner of feesten 
jullie Indonesian of Italian style? Het 
is aan jou! Laat ons weten wat jullie 
voorkeur heeft en wij vertellen je 
alles over de mogelijkheden.

BOLS COCKTAILS & DINNER 
 180 MINUTEN 

INCLUSIEF
  House of Bols audio tour
 Onbeperkt cocktails, fris & wijn
  Walking dinner of Indonesisch  
buffet of Italiaans buffet

 PRIJS
prijs vanaf
€ 75,00 p.p. incl. BTW
 
CAPACITEIT 
Minimum van 30 personen

Of het nu gaat om een jubileum, een verjaardag, een Kerst- of 
Nieuwjaarsborrel, de House of Bols staat klaar om een cocktail 
party te organiseren. Wij weten dat je van een feestje honger 
krijgt, daarom zorgen wij ook voor een heerlijk diner.

https://bols.com/experience/events


Al je zintuigen worden getriggerd 
tijdens de House of Bols Cocktail & 
Genever Experience. Zie, voel, proef 
en ruik alles wat te maken heeft met 
likeuren, jenevers en cocktails.

RESTAURANT SOLO
Op loopafstand van de House of 
Bols vind je restaurant Solo, waar ze 
een fantastisch 3-gangen diner én 
een Bols cocktail serveren. Dit is een 
perfecte gelegenheid om terug te 
kijken op jouw dag in Amsterdam.

BOLS EXPERIENCE & 
RESTAURANT SOLO

INCLUSIEF
  House of Bols audio tour, 
inclusief 1 cocktail

 3-gangen diner bij restaurant Solo
 1 cocktail bij restaurant Solo

 PRIJS
€ 55,00  p.p. incl. BTW

Solo en Bols delen dezelfde interesse: de beste smaken! Zijn 
jouw smaakpappilen, na het proeven van heerlijke cocktails, 
klaar voor nog meer smaak? Ga dan voor een 3-gangen 
diner bij restaurant Solo langs!

https://bols.com/experience/combination-deals


In het hart van het Museumkwartier 
brengt de House of Bols Cocktail 
& Genever Experience jou een 
ervaring voor al je zintuigen. 
Proef, ruik, voel en zie alles over 
Nederlanse likeuren en jenevers 
tijdens de Gouden Eeuw en nu. 
Nadat je hebt genoten van een 
cocktail, ben je klaar voor de lunch 
of het diner!

RESTAURANT BARÇA
Vind de ultieme Barcelona ervaring 
op loopafstand van de House of 
Bols. Bij restaurant Barça serveren ze 
heerlijke tapas met een Bols cocktail 
on the side.

BOLS EXPERIENCE & 
RESTAURANT BARÇA

INCLUSIEF
  House of Bols audio tour, 
inclusief 1 cocktail

 Tapas bij restaurant Barça
 1 cocktail bij restaurant Barça

 PRIJS
prijs vanaf
€ 39,00  p.p. incl. BTW  - lunch
€ 55,00  p.p. incl. BTW  - diner

Net als Amsterdam barst Barcelona van de spots voor 
heerlijk eten en drinken. Combineer Spaans temperament 
met wat Amsterdamse brutaliteit en je hebt een geweldige 
culinaire ervaring. En je hoeft niet helemaal naar Barcelona te 
vliegen om dit te ervaren!

https://bols.com/experience/combination-deals


De House of Bols Cocktail & 
Genever Experience neemt je mee 
door decennia van het maken van 
de mooiste jenevers en likeuren in 
alle smaken en kleuren. En ergens 
achter die regenboog van likeuren, 
vind je de Burger Room.

THE BURGER ROOM
Burgers van de bovenste plank, 
over de top freak shakes en de 
beste cocktails maken de Burger 
Room een restaurant wat je niet 
mag missen. Dus laat je, na het 
ontdekken van de geweldige wereld 
van cocktails, onderdompelen in het 
land van Dorothy en de Wizard of 
Oz.

BOLS EXPERIENCE & 
THE BURGER ROOM

INCLUSIEF
  House of Bols audio tour, 
inclusief 1 cocktail

  Waanzinnige Burger met toppings 
en frites bij The Burger Room,  
incl. een Bols Cocktail 

 PRIJS
€ 35,00  p.p. incl. BTW

Cocktails en burgers geïnspireerd door de Wizard of Oz. Is 
dat niet de beste combinatie ooit? En het mooiste van alles 
is nog, dat het slechts op één minuut lopen is. Just follow the 
yellow brick road!

https://bols.com/experience/combination-deals
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