Koninklijke Industrieele Groote Club
Een klassieke en intieme locatie in het bruisende hart
van Amsterdam

Dam 27, 1012 JS Amsterdam
Telefoon: (020) - 624 22 20
www.igc.nl - horeca@igc.nl
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Ervaar de mystieke omgeving
In een mystieke en intieme sfeer een
evenement organiseren, aan één van de
meest bekende pleinen van Nederland. Het
is niet meer alleen voorbehouden aan de
leden van de Koninklijke IGC. De high quality
venue combineert een klassieke stijl met een
moderne en eigentijdse keuken in een intieme
setting. Direct aan de Dam gelegen, in het
bruisende hart van de hoofdstad, bieden de
gastgerichte medewerkers een totaalbeleving
van niveau.

“Mijn gasten waren onder
de indruk van de ambiance
en gastvrijheid”

De Club beschikt over 7 zalen, een
Sociëteitsrestaurant, Bar en Clubzaal. De
Groote Zaal – dat ruimte biedt aan maximaal
175 personen voor een receptie en 150 voor
een diner – heeft een bijzonder uitzicht op het
Rokin. De zes overige zalen hebben elk een
indrukwekkend uitzicht op het Koninklijk Paleis
en monument op de Dam.
Het maximale aantal personen voor de
gehele locatie bedraagt 550 voor een
informeel evenement. Gedurende de week
zijn het Restaurant, de Bar en de Clubzaal
enkel toegankelijk voor leden, maar vanaf
vrijdagmiddag 15.00 uur kan de locatie
exclusief verhuurd worden. De Koninklijke
IGC is eveneens een officiële trouwlocatie.
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Club Mores
De Koninklijke Industrieele Groote Club is een
bijzondere locatie waar een aantal huisregels
van toepassing zijn.
Zo verwachten onze leden dat u zich met
uw gezelschap als gast gedraagt, met een
voorkomend gedrag ten opzichte van onze
leden en medewerkers.
Wanneer u een bezoek brengt aan de
Koninklijke IGC tijdens de openingstijden
van de Club, dan verzoeken wij u de
kledingvoorschriften in acht te nemen.
Dresscode voor alle leden en introducés op
de besloten eerste etage is Tenue de Ville, das
tot 17.00 uur optioneel en daarna verplicht.
Vrijetijdskleding (zoals jeans, sportschoenen
etc.) is niet geoorloofd.

Openingstijden Koninklijke IGC
De Koninklijke Industrieele Groote Club is
voor haar leden geopend van maandag tot en
met donderdag vanaf 11.00 uur tot 23.00 uur
en op vrijdag van 11.00 uur tot 15.00 uur.
In overleg behoort een langere openingstijd
voor uw bijeenkomst tot de mogelijkheden.

Afdeling Banquet Sales
Telefoon: 020 - 531 7435
E-mail: horeca@igc.nl
Alle in deze brochure vermelde zaalhuur tarieven,
overheadkosten en audio visuele kosten zijn exclusief BTW.
Alle Food & Beverage kosten zijn inclusief BTW, tenzij anders
aangegeven. Op alle reserveringen en diensten zijn de
Uniforme Voorwaarden van de Horeca (UVH) van toepassing.
Op verzoek zenden wij u deze graag toe.
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Overzicht zaalcapaciteit
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Zaalhuurtarieven gedurende Club opening
Ochtend
09:00 - 12:00

Middag
12:30 - 17:30

Gehele Dag
09:00 - 17:30

Avond
18:00 - 23:00

Dameszaal
1e etage

€

195,00

€ 295,00

€ 395,00

€ 350,00

Bestuurskamer
1e etage

€ 460,00

€ 680,00

€ 890,00

€ 790,00

Groote zaal
2e etage

€ 650,00

€ 995,00

€ 1.300,00

€ 1.200,00

Bilbliotheek
2e etage

€ 600,00

€ 890,00

€ 1.100,00

€ 950,00

Damzaal
2e etage

€ 550,00

€ 750,00

€ 900,00

€ 800,00

Kluiskamer
2e etage

€

€ 295,00

€ 395,00

€ 350,00

195,00

Zaalhuurtarieven buiten openingstijden Club
Vrijdagavond, zaterdag en zondag
Eerste etage

€

1.500,00

Tweede etage

€ 2.200,00

Eerste en
tweede etage

€ 2.900,00

Voor openstelling van de Club buiten reguliere
openingstijden, brengen wij overheadkosten in
rekening.

Alle bovenstaande tarieven zijn exclusief BTW.
*Bedrijfsleden ontvangen, tijdens reguliere openingstijden, drie maal per jaar gratis gebruik van één van
onze zalen en iedere daarop volgende keer 50%
korting op de zaalhuur.
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Audiovisuele middelen
Presentatie middelen:
Beamer
€ 125,00
Laptop
€ 125,00
Flip-over
€
20,00
Scherm, tafel en verlengsnoer
€
20,00
Fotokopieën (per stuk)
€
0,18
Draadloze internetverbinding		kosteloos

Geluidsapparatuur:
Geluidsinstallatie incl. 1 microfoon
Mobiele geluidsinstallatie incl. 1 microfoon
Draadloze microfoon
Extra microfoon met draad
Revers microfoon
Headset microfoon

€
€
€
€
€
€

125,00
125,00
55,00
25,00
85,00
110,00

Andere professionele audiovisuele middelen kunnen wij op uw verzoek inhuren.
Alle bovenstaande tarieven zijn exclusief BTW.
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Vergaderarrangementen
Het organiseren van een bijeenkomst bij de Koninklijke IGC is gemakkelijk en overzichtelijk.
Wij bieden complete vergaderarrangementen voor uw vergadering, presentatie of training.
Onze vergaderarrangementen zijn exclusief zaalhuur en te boeken vanaf 4 personen. Wanneer
u andere wensen heeft, verzorgen wij met veel plezier een op maat gemaakte offerte.

4 - uurs vergaderarrangement
vanaf € 40,00

8 - uurs vergaderarrangement
vanaf € 54,50

• Onbeperkt koffie en thee
• Onbeperkt IGC tafelwater
(plat/bruisend)
• Broodjeslunch met huisbereide soep,
warme snack, handfruit, melk,
karnemelk en vruchtensap
• Beamer met scherm
• Flip-over met stiften
• Potloden en schrijfblokken
• WIFI

• Onbeperkt koffie en thee
• Onbeperkt IGC tafelwater
(plat/bruisend)
• Broodjeslunch met huisbereide soep,
warme snack, handfruit, melk,
karnemelk en vruchtensap
• Gezonde of hartige snack
• Frisdrank
• Beamer met scherm
• Flip-over met stiften
• Potloden en schrijfblokken
• WIFI

Supplement 3-gangen lunchbuffet (vanaf 20 personen) € 14,00 per persoon.
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Ontbijt
Ontbijt (buffet of op tafel geserveerd)		
Bestaande uit: selectie van zoete broodjes, croissants, muffins,
confiture, honing en boter, yoghurt en vers gesneden fruit, koffie,
thee en verse sinaasappelsap.

€ 21,50

per persoon

€ 7,50
€ 17,50
€ 12,50
€ 4,00
€ 2,50

per persoon
per kan
per karaf
per fles
per flesje

€
€

1,25
2,95

per persoon
per persoon

€
€
€
€
€

2,75
3,00
4,50
4,50
5,50

per glas
per persoon
per kop
per stuk
per stuk

Vergaderservice
Arrangement kannen koffie en thee (per dagdeel)		
Koffie en thee, in kannen gereserveerd		
Vruchtensappen		
IGC tafelwater (plat/bruisend)		
Assortiment frisdranken
vanaf
Bovenstaande drankjes worden in de zaal voor u klaargezet of tijdens
bijeenkomst c.q. pauze in de desgewenste zaal geserveerd.

Pauze snacks
Assortiment roomboter koekjes		
Selectie van zoetigheden 		
Brownie, Danish pastry, muffin, shortcake
Smoothie van yoghurt en vers seizoensfruit		
Tumbler vers fruit		
Dagverse soep met stokbrood		
Quiche van geitenkaas en courgette		
Luxe belegde broodjes		
(o.a. Serrano ham, gerookte zalm, brie de meaux)
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Lunch
Assortiment A
• Assortiment divers belegde broodjes, 2 per persoon
• Vers handfruit van het seizoen

€ 12,50

per persoon

Assortiment B
• Dagverse soep met stokbrood
• Selectie van vers gebakken brood, belegd met:
- Reypenaer met tuinkers
- Beenham met mosterddressing
- Serranoham met avocado
- Gegrilde courgette met humus en paprika salsa

€ 15,00

per persoon

Assortiment C
€ 17,50
• Dagverse soep met stokbrood
• Selectie van vers gebakken brood, wraps en sandwiches, belegd met:
- Gerookte zalm met roomkaas, bieslook en komkommer
- Hollandse garnalen met appel en crème fraîche
- Brie met rucola en pijnboompitten
- Reypenaer met tuinkers
- Krabsalade met wasabi mayonaise en rettich
- Serranoham met avocado
- Gegrilde courgette met humus en paprika salsa

per persoon

All-in arrangement
€ 23,50
• Dagverse soep met stokbrood
• Drie mini bollen, belegd met o.a. belegen Beemster kaas, gerookte zalm,
• brie de meaux, gegrilde groente en gegrilde beenham
• Quiche van geitenkaas en courgette
• Vers fruit van het seizoen
• Koffie en thee
• Melk en vruchtensap

per persoon

Salade buffet, ter aanvulling op bovenstaande lunches
Rauwkost salade, mesclun salade, pasta salade met
geroosterde groenten, diverse soorten dressing en croutons
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€

8,50

per persoon

De lunch is uit te breiden met de volgende items:
Vers fruit van het seizoen
Tumbler met seizoensfruit
Dagverse soep met stokbrood
Quiche van geitenkaas en courgette
Broodje Van Dobben kalfskroket
Saté met stokbrood
Salade met olijven, tomaat en croutons
Caesar salade
Melk en karnemelk
Vruchtensappen

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1,75
3,00
4,50
4,50
4,50
5,00
3,50
3,75
9,50
12,50

per persoon
per persoon
per kop
per stuk
per stuk
per persoon
per persoon
per persoon
per karaf
per karaf

Dinerarrangement (exclusief zaalhuur)
• 3-gangen diner samengesteld door de chef-kok
• 2 glazen wijn passend bij de gerechten
• IGC tafelwater (plat/bruisend)
• Koffie/thee servies met friandises

€ 62,50

per persoon

Luxe dinerarrangement (exclusief zaalhuur)
• Glas prosecco bij ontvangst
• Amuse van de chef
• 3-gangen diner samengesteld door de chef-kok
• Wijn arrangement op basis van 3 glazen wijn
• IGC tafelwater (plat/bruisend)
• Koffie/thee servies met friandises
• Menukaarten voorzien van logo of persoonlijke tekst

€ 79,50

per persoon

Diner arrangementen

Voor de verschillende zaalhuren verwijzen wij u graag naar het zalenoverzicht.
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Lunch & diner menu’s
Stel uw eigen 3-of 4-gangenmenu samen uit de onderstaande gerechten. Tevens is het mogelijk om aan de hand van uw wensen een passend menuvoorstel te laten samenstellen door
chef-kok Remco Hoffmeister.
Voorgerechten
• Albacore tonijn met krokantje van filodeeg en sesam, wasabimayonaise,
komkommer, rettich, gember en kappertjes
• Geitenkaassalade met salsa van rode ui, frissee sla, gel van
gele paprika en focaccia
• Eendenborstfilet met chutney van sinaasappel, ui en vijg,
eendenlever en zuurdesem krokant
• Gerookte ribeye met een zoetzuur van komkommer, piccalilly,
mierikswortel en little gem

€12,50

Tussengerechten
• Bisque van schaaldieren met gebakken heilbot, zalmkaviaar en
puree van knoflook en saffraan
• Pompoenvelouté met gebakken spinazie en gamba’s

€10,50

Hoofdgerechten
• Zeebaarsfilet met gekonfijte zuurkool, terrine van aardappel en
peterselie, gepofte tomaat en tomatencoulis
• Rouleau van parelhoen met pistache en eendenlever, Nicola aardappel,
met truffel gesauteerde witlof en jus van zoete uien
• Diamanthaas met jus van morille, gratin van peer en ui, spitskool,
beukenzwam en peultjes

€20,50

Desserts
• Chocolademousse met gelei van mango en passievrucht,
yoghurtijs en knettercrumble
• Tiramisu van pistache en hazelnoot, koffie-gel, frambozensorbet en noten
• Kaasplateau met 3 soorten, kletzenbrood, rogge en noten-vijgenchutney

€9,50
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Walking dinner
In een ongedwongen setting serveren wij u en uw gasten een 7-gangen diner.
Dit omvat de volgende kleine en verfijnde gerechten:
Voorgerechten:
Gerookte steak tartaar met Reypenaer, piccalilly en kwartelei
Salade met krokant gebakken softshell krab, miso-crème,
zoetzure komkommer, rettich en radijs
Thaise pompoenvelouté met saté en koriander
Hoofdgerechten:
Risotto met gebakken kabeljauw, gerookte gamba, limoen en little gem
Filet mignon van kalf met eendenlever, worteltaart, morille jus en doperwtencrème
Desserts:
Tartelette met perencompote, blauwader kaas, rozenbottel en gel van cress
Bloedsinaasappelsorbet met mango compote, gel van kokos en chocolade

€ 48,50

13

Lunch & diner buffetten
Lunchbuffet
Voorgerechten:
Heldere bouillon met bieslook, tomaat en shiitake
Salade van geroosterde groenten
Ceasar salade (Little gem met Parmezaan en knoflook croutons)
Salade Caprese (tomaat, mozzarella en basilicum)
Rauwkost salade geserveerd met diverse dressings en olijfolie
Selectie van brood van het Vlaamsch broodhuys en boter
Hoofdgerechten:
Gevogelte of vis met aardappelgarnituur
Groenten van het seizoen
Pasta met geroosterde paprika en olijfolie
Dessert:
Vers gesneden fruit van het seizoen

€ 32,50
Buffet I
Voorgerechten:
Soep van de dag
Ceasar salade (Little gem met Parmezaan en knoflook croutons)
Salade Caprese (tomaat, mozzarella en basilicum)
Charcuterie met Serrano ham en Brandt & Levie worst
Gemarineerde zalm met komkommer lamellen
Selectie van brood van het Vlaamsch broodhuys met olijfolie, boter en dressings
Hoofdgerechten:
Visschotel met saffraan aardappel en rouille
Rosbief van USA Black Angus met béarnaise saus
Peterselie aardappel met zeezout
Kalkoenfilet met gebraiseerde groenten, rijst en een kruidsaus
Desserts:
Vers gesneden fruit van het seizoen
Mousse van chocolade met crème van Baileys
Kaasplateau met vijgen en chutney

€ 39,50
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Buffet II
Voorgerechten:
Soep van de dag
Ceasar salade (Little gem met Parmezaan en knoflook croutons)
Salade Caprese (tomaat, mozzarella en basilicum)
Salade Niçoise (Albacore tonijn, rucola, rode ui, olijven en paprika)
Charcuterie met Serrano ham en Brandt & Levie worst
Pastrami van runderlende met mierikswortel
Gemarineerde zalm met komkommer lamellen
Selectie van brood van het Vlaamsch broodhuys met olijfolie, boter en dressings
Hoofdgerechten:
Visschotel met saffraan aardappel en rouille
Rosbief van USA Black Angus met béarnaise saus
Peterselie aardappel met zeezout
Groenten van het seizoen
Geroosterde kippendijen met courgette en champignons
In bouillon gegaarde rijst met kruiden
Desserts:
Vers gesneden fruit van het seizoen
Mini cheese cake
Mousse van chocolade met crème van Baileys
Kaasplateau met vijgen en chutney

€ 46,50
Voor de buffetten geldt een minimum aantal van 20 gasten.
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Bittergarnituren, amuses en snacks
Tafel garnituren
• Gemengde noten van notenbrander Gotjé
• Luxe assortiment zoute koeken
• Gemengde gemarineerde olijven
• Crudité van groenten

€ 2,75

per persoon

Koud plateau
• Reypenaer
• Worst van Brandt & Levie
• Crudité van groenten
• Tapenade
• Diverse broodsoorten

€ 5,50

per persoon

Warm bittergarnituur
• Van Dobben bitterbal met Zaanse mosterd
• Groente loempia met sweet chili saus
• Garnalen bitterbal
• Kaasstengel van oude kaas

€ 5,75

per persoon

€
€
€
€
€

per stuk
per stuk
per stuk
per stuk
per stuk

Luxe koude garnituren
Tartelette met garnalen en kruidenmayonaise
Tartelette met kalfstartaar en cornichon
Witlofschuitje met truffel-eiersalade
Blini met gerookte zalm en kaviaar
Kleine rundercarpaccio met mozzarella en tomatenmix

1,50
1,50
1,75
2,00
3,50

Voor bovenstaande luxe koude hapjes geldt een minimum van 20 hapjes per item
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Luxe warme garnituren
Grote gamba in panko met wasabi mayonaise
Yakatori spiesje
Creuse met citroen en affila cress
Crème brulee van knolselderij, chips van Serranoham en tahoon cress
Puntzakje gefrituurde anjovis met aïoli

€
€
€
€
€

2,25
2,25
2,75
2,75
2,25

per stuk
per stuk
per stuk
per stuk
per stuk

Warme snacks en garnituren
Van Dobben bitterbal met Zaanse mosterd
Groente loempia met sweet chili saus
Kaasstengel van oude kaas
Garnaal Butterfly met Thaise saus
Garnalen bitterbal

€
€
€
€
€

1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

per stuk
per stuk
per stuk
per stuk
per stuk

Stoommand met dimsums
Stoommand met mini bapao en chili saus
Saté met kroepoek en stokbrood
Puntzakje friet met mayonaise
Mini hamburger

€
€
€
€
€

2,75
2,75
3,00
3,75
4,50

per stuk
per stuk
per stuk
per stuk
per stuk

Bovenstaand assortiment kan ook in buffetvorm worden geserveerd. Voor bovenstaande
snacks geldt een minimum aantal van 20 personen.
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Mogelijkheden bij uw evenement
Portier / Garderobe
Tijdens de openingsuren van de Koninklijke
IGC is er een portier aanwezig. Buiten de
reguliere openingstijden van de IGC worden
kosten voor een portier en schoonmaak
doorbelast (overheadkosten).
Bij binnenkomst kunt u uw jas afgeven
bij de portier, de Koninklijke Industrieele
Groote Club is echter niet aansprakelijk
voor vermissing en/of beschadiging van uw
eigendommen.
Aankondiging scherm
Op het aankondiging scherm in de ontvangsthal
wordt de door u gewenste tekst vermeld.
Bloemdecoraties
De Koninklijke IGC heeft goede connecties met
diverse bloemisten voor al uw tafelstukken en
zaaldecoratie.

Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH)
De Uniforme Voorwaarden Horeca zijn
de voorwaarden waarop in Nederland
gevestigde horecabedrijven zoals hotels,
restaurants, cafés en aanverwante bedrijven
(waaronder cateringbedrijven, partyservice
bedrijven e.d.) die horecadiensten verlenen
en horecaovereenkomsten sluiten.
De
UVH
zijn
gedeponeerd
bij
de
Arrondissementsrechtbank en de Kamer van
Koophandel en Fabrieken te ’s Gravenhage.
De complete teksten van de UVH kunt u
vinden op www.horeca.org en worden u op
verzoek graag toegestuurd.
Binnen de Koninklijke Industrieele Groote Club
is een algeheel rookverbod van toepassing.

Airco en luchtbehandeling
Alle ruimten in de IGC zijn voorzien van een
airco en luchtverversingssysteem. Dit maakt
het mogelijk om altijd in een plezierige
geventileerde en eventueel gekoelde ruimte
te kunnen vergaderen, lunchen of dineren.
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Bereikbaarheid
Bij het organiseren van een evenement komt
veel kijken, vandaar dat wij het u zo makkelijk
mogelijk willen maken wanneer u ervoor kiest
uw bijeenkomst in de Koninklijke Industrieele
Groote Club te laten plaatsvinden.
Gelegen in het centrum van Amsterdam is
de Koninklijke IGC uitstekend bereikbaar
met zowel eigen als openbaar vervoer. Het
centraal station ligt op slechts 10 minuten
loopafstand en de diverse parkeergarages in
de nabijheid bieden u de mogelijkheid snel en
dichtbij te parkeren.
Locatie
In het hart van Amsterdam gelegen is de
Koninklijke IGC op diverse manieren uitstekend
te bereiken. Zo ligt het Centraal Station op 10
minuten lopen, stoppen de meeste tramlijnen
voor de deur en zijn er op 5 minuten lopen 4
parkeergarages te vinden. De taxi heeft in onze
buurt voorrang op veel ander verkeer, en is
dus zeker een goed alternatief.

Neemt u voor een uitgebreide toelichting
en/of een rondleiding vrijblijvend contact met
ons op.
Wij hopen u binnenkort te mogen verwelkomen
op deze unieke plek in het centrum van onze
hoofdstad.
Parkeergarages:
• De Kolk
		400 Plaatsen
		 7 Minuten lopen
• De Bijenkorf
		487 Plaatsen
		 4 Minuten lopen
	• P1 Parking Amsterdam Centre
		
475 Plaatsen
		 10 Minuten lopen
Openbaar vervoer:
Tram 4, 9, 16, 24 en 25 vanaf Amsterdam
Centraal Station

Heeft u speciale wensen? Prefereert u een
bijeenkomst op maat? Onze medewerkers van
de afdeling banquet sales adviseren u graag om
samen met u tot een bijzonder resultaat te komen.
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Dam 27, 1012 JS Amsterdam
Telefoon: (020) - 624 22 20
www.igc.nl - horeca@igc.nl

