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CONTACT
Gustav Mahlerplein 1B

1082 MS Amsterdam

www.circl.nl

 

E: reserveren@circl.nl

T: +31 (0)20 344 20 89

Circl is een plek om te leren, te inspireren, maar vooral om te verbinden.

Zoek je een inspirerende duurzame locatie? Kom naar Circl! 

Op loopafstand van station Amsterdam Zuid, nabij parkeergarages en diverse uitvalswegen,

vind je Circl; een paviljoen dat is voorzien van alle moderne faciliteiten om je evenement 

succesvol te maken. Het gebouw, gelegen in het zakelijke hart van Amsterdam, is een circulaire

(evenementen)locatie op initiatief van ABN AMRO. In deze brochure vind je tal van 

mogelijkheden binnen ons paviljoen.

Ons team organiseert graag samen met jou een geslaagd evenement. Ook zetten wij onze 

circulaire expertise in om je te adviseren op culinair gebied. 

Graag ontvangen wij je gasten in Circl om zo samen aan een duurzame toekomst te werken.  

Met vriendelijk groet,

Team Circl

WELKOM BIJ CIRCL

Voorwaarden:

Alle prijzen in deze brochure zijn excl. 

BTW. Indien er extra personeel nodig 

is of er materialen moeten worden 

ingehuurd, wordt dit in rekening 

gebracht.

Op opdrachten zijn uitsluitend onze 

Algemene Voorwaarden en condities 

van toepassing.

mailto:reserveren%40circl.nl?subject=
https://circl.nl/algemene-voorwaarden
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ZAALOVERZICHT EN TARIEVEN

Carré

18

20

18

26

26

26

Cabaret

15

15

18

18

18

18

U-vorm

17

18

17

21

21

21

Standaard

12

11

8

Theater

120

60

50

50

250

Zaal 0

Zaal 1

Zaal 2

Zaal 3

Zaal 4

Zaal 5

Zaal 6

Zaal 7

Zaal 8

Zaal 9

Eventspace

Dagdeel

€500

€125

€125

€175

€225

€175

€175

€200

€225

€225

€625

Hele dag

€750

€200

€200

€300

€375

€300

€300

€300

€375

€375

€1.000

Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW, catering en overige faciliteiten. 

Reserveer je een zaal dan is dat inclusief:

• Een gastvrij ontvangst door onze hostessen

• Een vermelding op ons krijtbord op de dag van het evenement

• Wifi, beamer met HDMI-aansluiting, scherm en een whiteboard in je zaal

• Gratis vergaderarrangement bestaande uit kladblok, potlood en chocola van Chocolatemakers

De Studio, ons restaurant of de Rooftopbar afhuren? Neem contact met ons op.

ROLSTOELTOEGANKELIJKHEID 
Circl is geheel rolstoelvriendelijk en beschikt daarnaast over meerdere invalidentoiletten. 

Alvast een kijkje nemen in ons paviljoen? Klik dan hier. 

mailto:reserveren%40circl.nl?subject=
https://my.matterport.com/show/?m=mpmqMnsyhvy
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EVENTSPACE

Veel ruimte, een indrukwekkende houten inrichting en prachtig uitzicht op 

het Gustav Mahlerplein. De imposante eventspace op de begane grond 

kan uitstekend gebruikt worden als dinerlocatie en beschikt daarnaast over 

de mogelijkheid om ingericht te worden als (hybride) studio voor online 

evenementen. 
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Een industriële ruimte voorzien van een prachtig kleurrijk kunstwerk van 

beeldend kunstenaar Fransje Killaars. In de ruimte staan twee vaste 

tribunes, die een interactieve en informele setting creëren. De opstelling 

van onze grootste zaal kan naar wens worden aangepast en zal zo nooit 

te klein of te groot aanvoelen. Combineer deze ruimte met zaal 9 voor de 

mogelijkheid om je gezelschap op te delen in subsessies.

ZAAL 0 ZAAL 1 & 2

Het historisch meubilair in deze zalen is bijna 100 jaar oud en geeft 

extra grandeur aan je bijeenkomst. Van teamoverleg, brainstormsessie 

tot sollicitatiegesprek, deze intieme ruimte is geschikt voor kleinere 

gezelschappen.
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Deze ruimtelijke zalen bieden de perfecte gelegenheid voor het geven van 

een presentatie of lezing. Zaal 3 is ingericht met duurzame design stoelen, 

gemaakt van gebruikte koelkasten. In zaal 4 zorgt de afwisseling in het 

gebruik van stoelen en de vaste tribune voor een interactieve opstelling.

ZAAL 3 & 4 ZAAL 5

De hoge houten tafels in combinatie met comfortabele krukken zorgen 

voor een fijne werkomgeving in klein gezelschap. Deze opstelling draagt 

bij aan een hoge mate van interactie tussen de deelnemers, waardoor dit 

de ideale ruimte is voor workshops en offsites.
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Deze zaal biedt een flexibele opstelling met tafels en stoelen voor 18 

personen. Dit biedt de mogelijkheid tot het organiseren van verschil-

lende type meetings, zoals een presentatie of workshop in groepsver-

band.

ZAAL 6
ZAAL 7 

Verzorg vanuit onze mini-studio jouw eigen livestream, 

gemakkelijk via Microsoft Teams. De warme en huiselijke sfeer 

die deze ruimte uitstraalt maakt hem zeer geschikt voor diverse 

online evenementen. 

Inclusief: 
• 1x Logitech MeetUp Conference camera inclusief 

geluid (Plug & Play)

• 1x 65 inch LCD scherm

• LED spots (te gebruiken in elke gewenste kleur)

• Decor met Chesterfield zitje en decoratie

MINI STUDIO

De warme, huiselijke sfeer die zaal 7 uitstraalt maakt hem 

zeer geschikt voor het organiseren van een offsite. Werk 

geconcentreerd aan tafel of plof neer voor een brainstorm in de 

Chesterfield banken. 

PODCAST OPNEMEN
Unieke content maken voor jouw publiek vanuit onze 

sfeervolle mini-studio? Ook het opnemen van een 

podcast behoort tot de mogelijkheden.
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Deze zaal biedt dankzij de flexibele opstelling met tafels de mogelijkheid 

tot het organiseren van verschillende type meetings, zoals een presentatie 

of workshop in groepsverband.

ZAAL 8 ZAAL 9

Deze ruimtelijke zaal biedt de perfecte gelegenheid voor het geven van 

een presentatie of lezing. De grote glazen wand geeft hierbij een open 

gevoel.
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Circl Studio biedt de mogelijkheid om een evenement op een online wijze 

vorm te geven. Een unieke en sfeervolle studio, voorzien van professionele 

techniek en duurzaam meubilair. Samen met ons ervaren team zijn dit de juiste 

ingrediënten voor het organiseren van een succesvol rondetafelgesprek, 

innovatieve productpresentatie of interactieve workshop.

Benieuwd? Klik hier voor meer informatie.

CIRCL STUDIO ROOFTOPBAR

Vanuit de grote, sfeervolle bar op de eerste etage kijk je uit op de skyline 

van de Zuidas. De Rooftopbar biedt binnen plek voor 60 genodigden. 

Bij zomerse temperaturen kunnen we de deuren opengooien en het terras 

en de daktuin gebruiken voor een extra groot feest in groene sferen. De 

capaciteit wordt daarmee vergroot tot 90 personen.

https://circl.nl/studio
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RESTAURANT

Een grote ruimte, een open keuken en sfeervolle aankleding; het 

restaurant van Circl biedt plek voor maximaal 150 personen. Chef-kok 

Max Ferrari Scanarotti en zijn team van toegewijde koks verrassen 

jouw gasten met heerlijke duurzame gerechten, gemaakt van 

dagverse producten. Daarnaast is er een ruim aanbod van circulaire 

frisdranken en Hollandse wijnen.
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ONTBIJT & LUNCH

De ontbijt en lunch items zullen op het buffet in de pantry worden gepresenteerd. Onze chef past 

dagelijks de invulling aan op wat de markt van het seizoen ons te bieden heeft.

ONTBIJT    11.60 
• Boerenyoghurt met granola en fruitcompote

• Biologisch brood belegd met kaas, vleeswaar en

smeersels

• Mini krentenbol

• Mini croissant

• Sap van de dag en water

• Koffie en thee

LUNCH    23.75 
• Soep van de dag

• Biologische broodjes belegd met kaas, vleeswaar, vis,

en smeersel uit de regio

• Salade van de dag

• Hartige hap

• Handfruit

• Zuivel, sap van de dag en water

• Koffie en thee
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DRANKEN

KOFFIE, THEE EN WATER ARRANGEMENT
Koffie, thee en water worden doorberekend per reservering 

voor een bedrag van 5.05 per persoon, gedurende de 

eerste twee uur.

1 of 2 uur  5.05

3, 4 of 5 uur 8.15

6 uur 10.80

7 uur 13.45

8 uur (of meer) 16.10

OVERIGE DRANKEN 
Smoothie van de dag 3.20 p.p.

Sap van de dag  4.75 p.p.

Frisdranken van DD Cordials 4.75 p.p.

Blikje fris 3.20 p.s.

Tijdens jouw evenement haal je in de pantry vers-gezette koffie en thee bij onze eigen gebarista. Je 

bestelt hier uitsluitend in gebarentaal. Via het instructiefilmpje op het beeldscherm leer je hoe dit moet. 

Bij Circl kijken we naar talent, niet naar beperkingen. BORRELARRANGEMENT
Ons borrelarrangement is op basis van een half of heel uur, daarna worden de dranken berekend 

op basis van nacalculatie.  

½ uur 7.40

1 uur 14.00

• Sap van de dag en diverse frisdranken

• Flesjes Heineken bier, Heineken 0.0% en Wolk rode en witte wijn.

Wolk wijnen van Neleman zijn biologisch gecertificeerd, veganistisch en CO² neutraal

geproduceerd.

Samen de dag afsluiten onder het genot van een drankje?

BORREL

Iets te vieren? Eindig jullie meeting met cava!

Glas 4.75

Fles 25.05



CIRCL inspiratieboek 202226 CIRCL inspiratieboek 2022 27

ZOETE HAPPEN

ZOETE HAPPEN    3.20
Haverkoek

Appelplaatcake  

Brownie  

Broodpudding

Bananenbrood

Kokosmakroon (vegan en glutenvrij)

Happen worden per persoon geportioneerd en op de afgesproken tijd bij de gereserveerde zaal 

geserveerd.

ZOETE HAPPEN    5.30
Meringue citroen taartje

Taart van de dag (vegan mogelijk)

HARTIGE HAPPEN    2.10
Oesterzwambitterbal | mosterd (vegetarisch)

Plaatpizza 

Zeewierwrap | tempeh

Loempia | chilisaus

Patatas bravas | aioli (vegetarisch en glutenvrij)

Bites we love notenmix (vegan)

Groentechips (vegan en glutenvrij)

HARTIGE HAPPEN

HARTIGE HAPPEN    4.20
Quiche | geitenkaas | tomaat (vegetarisch)

Viskoekje | muhamara

Pulled Oats mini taco (vegetarisch)

Sardientjes | toast

HARTIGE HAPPEN    6.35
Empatato (vegan en glutenvrij)

Worstenbroodje (vegetarisch)

Vegan happen zijn mogelijk op aanvraag 

Zin in een hartige snack bij de borrel?
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STREETFOOD DINER

De gasten worden verrast met de heerlijkste duurzame gerechten gemaakt van dagverse lokale 

producten. Indien er speciale dieetwensen of allergieën zijn, wordt hier uiteraard rekening mee 

gehouden.

Nagerechten

Baskische cheesecake

IJs met stroopwafelkruim

2-GANGEN + DESSERT 24.25

3-GANGEN 26.90

EXTRA GANG 9.00

In onze streetfood gerechten worden smaken vanuit de hele wereld gecombineerd. 

Kies minimaal drie van onderstaande gerechten en stel zo je eigen diner samen.

Keuze uit

Ceviche | makreel | biet | appel 

Vietnamese summer roll (vegan)

Samosa | chutney (vegan)

Bloemkool hotwings | frisse kruidensaus (vegan)

Gua boa | geitenbokkenrendang | atjar | krokante uitjes

Wildzwijn hotdog | zuurkool | BBQ saus

Fish and Chips

Het diner wordt geserveerd in de vorm van een 2- of 3-gangen Table d’Hotes menu. De gerechten 

zijn geïnspireerd op de diverse seizoenen. De prijzen zijn inclusief koffie of thee na. Overige dranken 

worden berekend op basis van nacalculatie. 

TABLE D’HÔTES

2-GANGEN 31.65
Wijn- en waterarrangement 14.80

3-GANGEN 39.50
Wijn- en waterarrangement 21.10

Andere smaak? Voor groepen vanaf 20 personen verzorgen wij ook diners op maat. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan een barbecue geserveerd vanaf de Oklahoma Smoker, een walking dinner of 

exclusief sit-down dinner. 
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CIRCULAIRE EVENTS

Eventmanagement Audiovisueel Schoonmaak Groenvoorziening Techniek Beveiliging Hosting Cateraar

Samen met onze partners in de facilitaire coalitie maken we van jouw evenement in Circl een succes!

Samen werken we aan een duurzame en circulaire toekomst!

IAMBE
De bakkerijproducten van Iambe worden bereid door mensen met een 

verstandelijke beperking. Producten gemaakt met liefde en zorg voor de mens 

erachter. 

LINDENHOFF
Lindenhoff heeft als missie om zo duurzaam mogelijk te produceren. Dit doen 

zij met aandacht voor plant, dier, mens en aarde. Afhankelijk van het dagelijks 

aanbod bieden zij verse groente, kruiden en vlees van de Gasconne runderen. 

Alles van eigen boerderij. 

GRO
GRO voorziet Circl van de heerlijke vegetarische bitterbal. Heerlijke 

oesterzwammen die duurzaam gekweekt zijn op ons eigen koffiedik.

TREES FOR ALL
In Circl gaan we bewust om met energie en minimaliseren we onze CO²-

uitstoot. Wij streven naar een gezonde aarde en werken samen met Trees 

for All. Daarnaast hebben wij een MVO-beleid inclusief onderwerpen zoals 

klimaatneutraal, circulair, inclusiviteit en oog voor eerlijke ketens. 

Programmering
In de agenda van Circl vind je een diverse programmering met scherpe 

debatten, verfrissende lezingen, inhoudelijke workshops, ontspanning in de 

rooftopbar en smakelijk intermezzo’s in ons restaurant. Elke maand vindt onze 

Circl College Tour plaats met hierin de nieuwste duurzame ontwikkelingen 

toegelicht door wetenschappers en ondernemers.

Rondleiding
Verbreed je evenement met een rondleiding en/of presentatie waarbij wij jou 

en jouw gasten hopen te inspireren op het gebied van circulariteit. Neem hier 
alvast zelf een kijkje in ons paviljoen. 

https://circl.nl/agenda
https://my.matterport.com/show/?m=mpmqMnsyhvy
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DENK JE HIER OOK NOG AAN?
Wij leggen niet graag regels op maar er zijn altijd een paar aandachtspunten om te volgen. Lees je met ons mee? 

• De eventmanager verzorgt op verzoek leveringen van bloemen,

hostesses, extra AV-middelen/ondersteuning, beveiliging, schoonmaak,

techniek of kunstrondleiding aanvragen via de, aan Circl verbonden,

leveranciers.

• Wij stimuleren gasten om met het OV te komen, aangezien wij naast

station Amsterdam Zuid liggen. Is het OV geen optie? Dan kunnen de

gasten parkeren in één van de twee nabijgelegen Q-parkgarages.

• Personeel van Circl mag niet in beeld worden gebracht op beeld, video

en/of andere visuele uitingen tenzij hier persoonlijk akkoord voor is

gegeven.

• Circl heeft een vaste horecaleverancier voor de culinaire invulling van

het evenement. Het is niet toegestaan om meegebracht eten en drinken

te nuttigen in Circl.

• Gebruik van eigen eventmaterialen en apparatuur dient vooraf

aangegeven en goedgekeurd te worden door de eventmanager.

Levering hiervan dient op de dag van het evenement voor 11.00u

gedaan te worden.

• De inrichting en opbouw van de evenementenruimtes gaan te allen

tijde in overleg met de eventmanager. Deze is gerechtigd aanvullende

bindende voorschriften (bijvoorbeeld vanwege brandveiligheid) te

geven.

• Voorafgaand aan publicatie ontvangt de eventmanager eventuele

communicatie-uitingen waar Circl in genoemd wordt ter goedkeuring.

• Bij verwachte komst van bijzondere gasten, zoals leden van het

Koninklijk Huis en hoogwaardigheidsbekleders op ministerieel niveau,

dient de eventmanager tenminste veertien dagen voorafgaand aan het

evenement geïnformeerd te worden.

• In Circl werken we op gelijkstroom en is er beperkte mogelijkheid tot

het gebruik van 240V. Indien dit nodig is voor het evenement kijken we

graag naar de mogelijkheden voor inhuur van krachtstroom.

• Mocht er iets gemorst of gebroken worden horen we het graag direct

zodat wij eventuele schoonmaakkosten achteraf kunnen voorkomen.
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Circl    Gustav Mahlerplein 1B,  1082 MS Amsterdam 
+31 (0)20 344 20 89    reserveren@circl.nl




