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De culinaire ontdekkingsreis van The Traveller zet zich voort in de 
Rivierenbuurt in Amsterdam-Zuid. Het fraaie en opvallende 
horecapand ligt aan het Europaplein, pal naast de Rai. The Traveller 
Zuid is hier een levendige ontmoetingsplek voor omwonenden, 
ondernemers, studenten en congresbezoekers. Kom binnen op elk 
moment van de dag want wij zijn open van ’s ochtends vroeg tot ’s 
avonds laat. Do you speak English?...onze bediening is ook 
internationaal. 

Op de menukaart staat een mix van de lekkerste traditionele 
wereldgerechten, bereid in onze hypermoderne open keuken. Veel 
gerechten zijn bedoeld om met elkaar te delen, zoals dat in 
verschillende landen de eetcultuur is.

is een werelds restaurantconcept van Michiel Deenik, 
chefkok en eigenaar van restaurants Visaandeschelde en 
The Traveller in Amsterdam.

Take a seat en geniet van een zinnenprikkelend ontbijt, salade, bowl, 
lunch, share-dinner of zomaar een bar bite smaakbom. We’re easy! 
Daarnaast is ook de uitgebreide drankenkaart internationaal getint 
met “speciaal” bieren, wijnen uit alle continenten, spannende 
cocktails, G&T’s en much-much more. 

The Traveller Zuid is fris-modern ingericht en de sfeer is ontspannen. 
Een grote trap leidt naar de Upper Deck verdieping (omringd door 
glas) die is bestemd voor groepen. In de zomer is buiten plek voor een 
groot terras dat pal aan het dynamische Scheldeplein ligt. En om alvast 
het weekend te vieren draait er elke week een live DJ tijdens de 
gezellige vrijdagmiddagborrel. Feel the vibes!

Het concept van The Traveller is het geesteskind van Michiel Deenik, 
chef-kok en eigenaar van restaurant Visaandeschelde (aan de 
overkant!). Samen met Neal Valentijn en Lisa Bakker ging hij het 
avontuur aan, geïnspireerd door hun gezamenlijke passie voor reizen 
en de spannende smaken van de wereldkeuken.  The Traveller Zuid is 
de ideale locatie voor uw verjaardag, jubileum, privé-diner, 
vergadering, receptie, cocktailparty, borrel, walking dinner en nog veel 
meer. Prijzen zijn afhankelijk van de invulling en uw persoonlijke 
wensen. Onze Sales en Marketing Coördinators helpen u met alle 
liefde verder!

Europaplein 2,  1078 GZ Amsterdam 
infozuid@thetravelleramsterdam.nl



RESTAURANT OPSTELLING



THE RESTAURANT
Het restaurant is gevestigd op de begane grond. Hier kunt u terecht 
voor een à la carte ontbijt, lunch, diner en borrels. Verder beschikt 
het restaurant over een ruimtelijk en zonnig terras waar het bij mooi 
weer heerlijk vertoeven is met uitzicht op het Europaplein. Het ruime 
restaurant van The Traveller Zuid is de perfecte locatie om met een 
groter gezelschap te ontbijten, lunchen, dineren of borrelen. Wij 
bieden gezelschappen tot en met 11 personen de mogelijkheid om van 
ons à la carte menu te kiezen. Groepen vanaf 12 personen kunnen 
kiezen uit onze speciaal samengestelde groepsmenu’s.

RESTAURANT CAPACITEIT EN OPSTELLING

Sit down 
Walking lunch/dinner 

0 tot 12 personen 
vanaf 100 tot 200 personen

THE BUTCHERY
De Butchery is een semi private gedeelte in het restaurant op de begane grond. Dit gedeelte wordt 
gebruikt voor individuele reserveringen, maar is ook een hele leuke plek voor middelgrote groepen 
of een semi private event. Het voordeel is dat u altijd de reuring heeft van het restaurant. 
The Butchery zit aan de kant van de Europaboulevard.

THE BUTCHERY CAPACITEIT EN OPSTELLING

Sit down 
Walking lunch/dinner 

0 tot 30 personen
20 tot 50 personen 

Eventuele hele verhuur restaurant beneden begane grond is maximaal 100 zitplaatsen.



THE UPPER DECK
The Upper Deck is de perfecte locatie voor evenementen en kan naar ieders wens worden ingericht. 
De inspirerende ruimte heeft een grote glazen pui en biedt mogelijkheid tot het organiseren van 
vergaderingen, meetings, borrels, walking dinners of sit down dinners voor grote gezelschappen.

THE UPPER DECK CAPACITEIT EN OPSTELLING

Sit down 
Walking lunch/dinner 

20 tot 50 personen, of tot max. 120 in overleg 
20 tot 150 personen, of tot max. 200 in overleg



GROEPEN - LUNCH & DINER
Het ruime restaurant van The Traveller Zuid is de perfecte locatie om met een groter gezelschap te 
ontbijten, lunchen, dineren of borrelen. Wij bieden gezelschappen tot en met 11 personen de 
mogelijkheid om van ons à la carte menu te kiezen. Groepen vanaf 12 personen kunnen kiezen uit onze 
speciaal samengestelde groepsmenu’s.

THE TRAVELLER SHARED LUNCH MENU 
€ 22,50 P.P.

LUNCHGERECHTEN
SANDWICH BURRATA V 
Burrata - tomaat - basilicum 

SANDWICH SALMON 
Zalm - avocado - rode ui - groene kruiden 

SANDWICH CHICKEN 
Kip - piri piri - komkommer - limoen 

GREEN SALAD  V 
Spinazie - asperge - edamame - avocado - sesam 

NIÇOISE SALAD 
Tonijn - ei - haricots verts - olijf - tomaat - rode ui

TRAVELLER POWER LUNCH 
€ 19,50 P.P.

VOORGERECHT
BURRATA  V
Burrata - tomaat - basilicum

HOOFDGERECHT
POKÉ BOWL SALMON
Zalm - rijst - edamame - avocado - wasabi - gember

WALKING LUNCH - DINNER MENU
Het walking lunch/dinner bestaat uit kleine 
gerechtjes, alles wordt per persoon uitgeserveerd.

7-gangen* € 49,50 P.P.
8-gangen € 57,50 P.P.
*Tiradito vervalt bij 7-gangen

PANI PURI  V
Kikkererwten - tamarinde - munt - koriander - yoghurt

TEMPURA CHICKEN 
Nori - enoki - sesam - bonito

TUNA TACOS 
Tonijn - tomaat - avocado - rode ui - chipotle

BURRATA  V
Burrata - tomaat - basilicum

TIRADITO*
Hamachi - ponzu - limoen - passievrucht - tomaat - 
mais

MUSHROOM RAVIOLI   V
Spinazie - eekhoorntjesbrood - parmezaan

BEEF CHIMICHURRI
Bavette - sjalot - zoete aardappel - chimichurri

PIÑA COLADA
Cheesecake - kokos - rum - ananas

Enjoy

THE TRAVELLER SHARED DINING MENU
Zowel voor lunch als diner
3-gangen shared* € 37,50 P.P.
4-gangen shared  € 49,50 P.P.
*Tussengerechten vervallen bij 3-gangen

VOORGERECHTEN
TIRADITO
Hamachi - ponzu - limoen - passievrucht - tomaat - mais

BURRATA   V
Burrata - tomaat - basilicum

CRISPY DUCK GYOZA
Hoisin - bosui

TUSSENGERECHTEN*
FLAMMKUCHEN ORIENTAL
Rendang - champignons - hoisin - wasabi - bosui

PULPO ANTICUCHO
Pulpo - cassave - kumquat - anticucho

HOOFDGERECHTEN
THAI CURRY   V
Kokos - rijst - limoen - boksoi - taugé

BEEF CHIMICHURRI        
Bavette - sjalot - zoete aardappel - chimichurri 

GRILLED ASPARAGUS   V
Asperges - romesco - tomaat - antiboise

DESSERT
PIÑA COLADA
Cheesecake - kokos - rum - ananas

Onze shared menu's komen in het midden van de 
tafel en worden per 4 personen geserveerd zodat u 
deze gezellig met elkaar kunt delen en alles kunt 
proeven. Zeg maar een reis door de hele kaart en 
alles proeven van The Traveller!



GROEPEN - BITES & DRINKS
The Traveller Zuid heeft een ruim aanbod aan heerlijke bites. Op deze pagina vind u ook onze drank 
arrangementen, ideaal voor grote groepen. Uiteraard is het ook mogelijk om de dranken op basis van 
consumptie te bestellen.

BITES
€ 15,00   P.P. 3 BITES
€ 20,00  P.P. 4 BITES 
€ 25,00  P.P. 5 BITES
Keuze uit de volgende bites:

TRAVELLER BREAD    V
Yoghurt - harissa

TEMPURA CHICKEN
Enoki - chili - sesam - bonito

DO IT YOURSELF GUACAMOLE    V
Tortillas - avocado - tomaat - limoen - rode ui - 
crème fraiche

PANI PURI    V
Kikkererwten - tamarinde - munt - koriander - 
yoghurt

CRISPY DUCK GYOZA
OOK BESCHIKBAAR: VEGETARISCHE  GYOZA 
Hoisin - bosui

HA KAU 
Gestoomde garnalen dim sum

MANDU
Gestoomde kip dumplings

FLAMMKUCHEN ORIENTAL
Rendang - champignons - hoisin - wasabi - bosui

DUTCH 'BITTERBALLEN'
OOK BESCHIKBAAR: VEGETARISCHE 
BITTERBALLEN
Rundvlees - mosterd

DRINKEN
THE TRAVELLER DRINKS
Onbeperkt frisdrank, verse jus, Warsteiner 
Tapbier, Warsteiner 0.0% en huiswijnen. 

2 uur 
3 uur 
4 uur 
5 uur 

€30,- per persoon
€40,- per persoon
€45,- per persoon
€50,-  per  persoon

THE TRAVELLER EXCLUSIVE DRINKS
Onbeperkt frisdrank, verse jus, Warsteiner tapbier, 
Asahi super dry, Warsteiner 0.0%, huiswijnen, 
Damrak gin, Hendrick's gin, Brugal rum, Bols vodka, 
Jack Daniels en likeuren.

2 uur 
3 uur 

4 uur 

5 uur 

WELKOMSTDRANKEN
Piper-Heidsieck Essentiel by 'The Traveller'      € 12,50
 Champagne - Frankrijk          per glas

       € 6,50 
      per glas

       € 7,50
      per fles

Torres Del Gall  
Cava Brut Reserva - Catalunya - Spain - 2018

Frucht-Secco (0% alc)  
Van Nahmen 0,2 L
Appel - Quince - Niederrhein - Duitsland

€45,- per persoon

€55,- per persoon

€65,- per persoon

€75,-   per  persoon



 € 80 ,00 P.P.
• Ontvangst - koffie & thee met lekkers
• Morning break - koffie, thee, smoothie en frisdranken
• Lunch
Eten: luxe flatbreads & salade van de dag
Dranken: diverse frisdranken, plat en bruisend water, smoothie
OF
Eten: keuze van onze lunchkaart (meerprijs €7,50 p.p.)
Dranken: diverse frisdranken, plat en bruisend water, smoothie
• Afternoon break - koffie, thee, smoothie en frisdranken met een bite
• Borrel - 1 uur open bar: bieren, huiswijnen, frisdranken met wereldse 
bites
• Tafelwater - plat en bruisend water gedurende de gehele meeting
• Meeting set-up - indeling naar wens
• Exclusief AV techniek

• Ontvangst - koffie & thee met lekkers
• Morning break - koffie, thee, smoothie en frisdranken
• Lunch
Eten: luxe flatbreads & salade van de dag
Dranken: diverse frisdranken, plat en bruisend water, smoothie
OF
Eten: keuze van onze lunchkaart (meerprijs €7,50 p.p.)
Dranken: diverse frisdranken, plat en bruisend water, smoothie
• Afternoon break - koffie, thee, smoothie en frisdranken met een bite
• Borrel - 1 uur open bar: bieren, huiswijnen, frisdranken met wereldse 
bites
• Diner - keuze uit 1 van onze speciaal samengestelde groepsmenu’s
• Tafelwater - plat en bruisend water gedurende de gehele meeting
• Meeting set-up - indeling naar wens
• Exclusief AV techniek

 € 25, 00 P.P.
• Ontvangst koffie & thee met lekkers
• Morning break koffie, thee, smoothie en frisdranken
• Tafelwater - plat en bruisend water gedurende de gehele 

meeting
• Meeting set -up- indeling naar wens
• Exclusief AV techniek

 € 40 ,00 P.P.
• Ontvangst - koffie & thee met lekkers
• Morning break - koffie, thee, smoothie en frisdranken
• Lunch
• Eten: luxe flatbreads & salade van de dag
• Dranken: diverse frisdranken, plat en bruisend water, smoothie

OF
Eten: keuze van onze lunchkaart (meerprijs €7,50 p.p.)     
Dranken: diverse frisdranken, plat en bruisend water, smoothie
• Tafelwater-plat en bruisend water gedurende de gehele meeting
• Meeting set-up - indeling naar wens
• Exclusief AV techniek

 € 60 ,00 P.P.
• Ontvangst - koffie & thee met lekkers
• Morning break - koffie, thee, smoothie en frisdranken
• Lunch
Eten: luxe flatbreads & salade van de dag
Dranken: diverse frisdranken, plat en bruisend water, smoothie OF
Eten: keuze van onze lunchkaart (meerprijs €7,50 p.p.)
Dranken: diverse frisdranken, plat en bruisend water, smoothie
• Afternoon break - koffie, thee, smoothie en frisdranken met een 
bite
• Tafelwater - plat en bruisend water gedurende de gehele meeting
• Meeting set-up - indeling naar wens
• Exclusief AV techniek

MEETINGS & EVENTS 

 

Come

together

HELE DAG MET LUNCH EN BORREL

ARRANGEMENTEN
HALVE DAG ZONDER LUNCH  

HALVE DAG MET LUNCH  

HELE DAG MET LUNCH        

The Traveller Zuid is de perfecte locatie voor uw meeting of 
event. The Upper Deck is een inspirerende ruimte met de 
grote glazen pui en kan naar ieders wens worden ingericht. 
Kies een van onze meeting arrangementen en geniet van een 
perfect verzorgde meeting met overheerlijke Food & 
Beverages.

HELE DAG MET LUNCH, BORREL EN DINER           €110,00 P.P.



PERSONEEL EN HOST & HOSTESSEN
Extra personeel nodig tijdens uw evenement? Wij hanteren de volgende tarieven:

EXTRA SERVICES

EXTRA PERSONEEL

Beveiliging 
Garderobe medewerker 
Toilet medewerker 

€ 37,50 per uur
€ 22,50 per uur
€ 22,50 per uur

HOST & HOSTESSEN

Hostess (met een minimum van 4 uur) 
Extra styling (kaasmeisje, champagnemeisje
koffiemeisje, oestermeisje, golden girls etc.) 
Champagne & food tray  

€ 32,50 per uur

plus € 12,00 per persoon per uur
€ 25,00 per uur per tray 

DECORATIE EN AANKLEDING

Om uw evenement extra bijzonder te maken helpen wij u graag met de decoratie. 
Zo kunt u bijvoorbeeld extra sfeer creëren met de juiste verlichting in 
bijvoorbeeld de kleur van uw bedrijfslogo. Gepersonaliseerde menukaarten 
maken wij al vanaf €1,50 per stuk. Zo geeft u een persoonlijke twist aan uw 
evenement en is alles tot in de puntjes verzorgd. Voor overige decoratie van 
ballonnen tot oesterbar en van rode lopers tot bloemstukken helpen wij u graag 
verder*.

CATERING OP LOCATIE

Geeft u een feest of krijgt u gasten en wilt u zelf ook kunnen genieten van de 
avond zonder dat u voortdurend in de keuken staat of drankjes aan het 
inschenken bent? The Traveller Zuid denkt graag met u mee en verzorgt ook 
catering op locatie*. Natuurlijk met de kwaliteit die u van ons mag verwachten!

*Prijzen zijn op aanvraag en afhankelijk van uw wensen.



LICHT EN GELUID
The Traveller Zuid werkt samen met een vaste leverancier van licht-, geluid en presentatie benodigdheden, namelijk, 
Musiclaire. Door deze samenwerking kent Musiclaire The Traveller Zuid als geen ander en weten ze precies wat de 
mogelijkheden zijn. Omdat elk verzoek anders is sturen wij graag een op maat gemaakte offerte.

Prijzen zijn exclusief transport en opbouw
€   33,25
€   33,25

transport brengen 
transport halen  
uurtarief allround technician €   73,25

AUDIO
DJ gear (set + booth) € 266,00

Afhankelijk van hoeveel geluid u wilt, kunt u de audio met een van onderstaande 
pakketten uitbreiden:
Audio gear 1 € 167,00

Audio gear 2 € 233,00

Audio gear 3 € 266,00

Sprekersset € 133,00

LICHT
Light gear

€   34,00Showtec EventLite Q4 RGBW 
WDMX zender + mengtafel €   67,00

€ 100,00

€ 233,00

Disco pakket diverse lichteffecten 

Podium (3x2 mtr incl. afrok en tapijt) 

TV SCREENS
€ 250,00

€ 766,00

€   87,00
€   67,00

Scherm 65 inch 

Beamer/screen 

Laptop 
MacBook Pro 
HP elite pro 

Pipe&Drape €    73,00



COCKTAILS EN BARREN
In samenwerking met SHAKE 'N STYLE leveren wij professionele catering van cocktails voor uw evenement! Met 
een groot aanbod van verschillende cocktailbars en de mogelijkheid tot het inhuren van professionele bartenders 
wordt uw evenement een groot succes. Wij denken graag met u mee en kijken naar de verschillende mogelijkheden 
aan de hand van uw wensen.

De cocktail barren lopen uiteen van bijvoorbeeld een 
prachtige stylish bar 'Dubai' tot een spraakmakende moderne 
bar 'London'. Of bijvoorbeeld een luxe bar 'Saint Tropez' tot 
een smaakvolle trendy bar 'Portofino'. 

DUBAI
| Wow | Stylish | Show | Staal |

100 cocktails, 3 uur cocktailshaker, transport REGIO 
Amsterdam, personalized menukaart, bijpassende Backbar 
vanaf: € 1.539,-

EXTRA
Extra Cocktailshaker € 43,45 p/u
Extra Cocktails  € 7,70 per cocktail
Bestellen per 50 stuks

Eigen logo op aanvraag

AFMETINGEN
Benodigde ruimte: 275 x 230 x 250
Transport: 250 x 77 x 180

PORTOFINO
| Trendy | Stylish | Marmer | Koper |

100 cocktails, 3 uur cocktailshaker, transport REGIO 
Amsterdam, personalized menukaart, bijpassende Backbar 
vanaf: € 1.095,-

EXTRA
Backbar op aanvraag
Extra Cocktailshaker € 43,45 p/u
Extra Cocktails  € 7,70 per cocktail
Bestellen per 50 stuks

Eigen logo op aanvraag

AFMETINGEN
Benodigde ruimte: 220 x 175 x 200
Transport: 200 x 70 x 115

LONDON
| Modern | Stylish | Goud | Trendy |

100 cocktails, 3 uur cocktailshaker, transport REGIO 
Amsterdam, personalized menukaart, bijpassende Backbar 
vanaf: € 1.040,-

EXTRA
Backbar op aanvraag
Extra Cocktailshaker € 43,45 p/u
Extra Cocktails  € 7,70 per cocktail
Bestellen per 50 stuks

Eigen logo op aanvraag

AFMETINGEN
Benodigde ruimte: 220 x 175 x 200
Transport: 200 x 70 x 115



OPENBAAR VERVOER
The Traveller Zuid is erg goed bereikbaar met het 
openbaar vervoer. Tram, trein- en busstation Amsterdam 
RAI is op loopafstand van The Traveller Zuid. The Traveller 
Zuid ligt op nog geen 10 minuten lopen vanaf het station 
Rai. Het metrostation Europaplein is voor de deur en 
bereikt u The Traveller Zuid in slechts 2 minuten.

PARKEREN
U kunt gebruik maken van de parkeerfaciliteiten van de 
Rai. De dichtstbijzijnde parkeerplaats is P9, deze is voor de 
eerste twee uur gratis. Daarnaast hebben wij voor deze 
parkeergelegenheid tegen een gereduceerd tarief een 
parkeerkaart beschikbaar voor 9,-. Ook kunt u parkeren in 
de buurt of in de parkeergarage van Knijn voor 2,70 per 
uur. Op zondag is parkeren gratis op de Europaboulevard.

OPENINGSTIJDEN
The Traveller Zuid is dagelijks geopend. De 
keuken is dagelijks geopend tot 22:00 uur.

Maandag 11:00 - 01:00

Dinsdag 11:00 - 01:00

Woensdag 11:00 - 01:00

Donderdag 11:00 - 01:00

Vrijdag 11:00 - 01:00

Zaterdag 11:00 - 01:00

Zondag 11:00 - 01:00

BEREIKBAARHEID



your  next
Adventureawaits...

Europaplein 2
1078 GZ Amsterdam

zuid.thetravelleramsterdam. com
infozuid@thetravelleramsterdam.nl


	Lege pagina

