Over BAUT

Over Michiel

Creatief, dynamisch, divers,
toegankelijk en vooral: lekker
eten. Dat is BAUT, op elke locatie
weer. Een pop-up restaurant waar
je niet alleen kan eten, maar waar
je ook terecht kan voor exposities
en vervolgens heerlijk kunt
vertoeven aan de bar. BAUT is dé
manier om leegstaande panden
die op het punt staan hun ziel te
verliezen opnieuw betekenis te
geven.

Michiel van der Eerde keert met BAUT
Paradijs terug naar Amsterdam- Oost,
de plek waar het ooit allemaal voor
hem begon. Michiel deed eerder zijn
kennis en ervaring op bij De Hoefslag,
Bokkedoorns, Oudsluis, Het Amstel
Hotel en andere sterrenrestaurants,
en is intussen bekend door zijn
verschijning in het programma
MasterChef.

Na drie (extreme) uitstappen
te hebben gemaakt naar
Amsterdam-Zuid en het centrum
van Amsterdam, keert BAUT terug
naar haar roots: Amsterdam-Oost.
Voor ieder moment van de dag en
avond biedt restaurant / bar BAUT
Paradijs een perfecte plek, zowel
zakelijk als privé.

Na twaalf jaar eindverantwoordelijk
te zijn geweest voor de horeca
concepten van IQ Creative: Envy, Nevy,
Supperclub, Mazzo en Nomads, heeft
Michiel zijn droom verwezenlijkt. Niet alleen
door vier succesvolle edities van BAUT te hebben
geleid, maar ook door onlangs een permanent
restaurant ‘C’ te openen. Omdat hij geen afscheid
kan nemen van BAUT, krijgt zijn droom een
vervolg en zet hij het pop-up concept BAUT als
moving circus voort op een nieuwe locatie in
Amsterdam-Oost.

Welkom in het Paradijs

Lunchen of dineren met een grotere groep?

Na drie uitstappen te hebben gemaakt keert BAUT nu terug
naar haar roots: Amsterdam-Oost. Deze keer geen groot
warenhuis of een reusachtige garage, maar een karakteristiek
oud pand dat ooit dienst deed als gasdistributiestation.

BAUT biedt tijdens de lunch en het diner verschillende mogelijkheden en ruimtes voor groepen.

Op deze nieuwe locatie bundelen we alle BAUT-elementen;
de kunst en gekkigheid van de eerste BAUT aan de
Wibautstraat, het terras van BAUT ZUID, de warmte van
BAUT ZUIDAS en de finesse van BAUT & Dreesmann. Je zou
onze nieuwe locatie daarom BAUT 5.0 kunnen noemen, wij
noemen het BAUT Paradijs.
BAUT Paradijs is intiem, een warme ruimte met verschillende
niveaus. Verschuil je in de bistro, vind een plek aan de bar of
kijk vanaf één van de drie balkons uit op het restaurant. Het
interieur geeft de ruimte de warme, vertrouwde sfeer. De
kunst geeft het een rauw BAUT-randje.
De menukaart – met gerechten geïnspireerd op verschillende
landen en werelddelen, typerend voor BAUT – is volledig
vernieuwd met nieuwe gerechten en verbeterde recepten.
Ons circus biedt elke week een wisselende act, waar lekker
eten, drinken, kunst en muziek centraal staan.

BALKON

Voor een diner of lunch tot 20 personen stelt BAUT twee balkons beschikbaar. Beide balkons hebben uitzicht op het restaurant en
bieden hiermee een mooie plek om privé te lunchen of dineren.

V I D E Lunch / Diner

LUNCH: 2 OF 3 - GANGEN MENU

V I D E Presentatie / Vergadering

LANDBROOD & SOEP

Voor diner of lunch tot 35 personen stellen
wij onze vide beschikbaar. Deze half open
ruimte boven de keuken kijkt uit op het
restaurant en een gedeelte van de keuken.

De vide is ook geschikt voor informele
vergaderingen, waarbij het maximum
aantal personen afhankelijk is van de
gewenste opstelling.
Het gebruik van techniek (beamer, scherm
en geluid) is mogelijk. De vide is echter
niet geheel afgescheiden, wat betekent
dat hier nog wel enig geluid van het
restaurant te horen is.

MOGELIJKHEDEN:
• Wi-Fi
• Flipover bord
• Sonos wireless hifi-systeem  
• Garderobe
• Beamer en scherm
• Alle overige wensen op aanvraag

In twee of drie gangen geeft de keuken
een goede impressie van de gerechten
van BAUT. Een mooie invulling van een
zakelijke lunch of feestelijke gelegenheid.

Voor meer informele gelegenheden
biedt BAUT een combinatie van
landbrood en soep. Dit landbrood wordt
mooi opgemaakt met verschillende
toppings, zodat ieder vrij is de gewenste
optie te kiezen.

DINER: 3, 4 OF 5 - GANGEN MENU
BISTRO

De BAUT Bistro is beschikbaar voor
lunch, diners en borrels tot 100
personen. Verrijdbare bloembakken
maken de ruimte heel veelzijdig/divers
inzetbaar en altijd passend voor de
gelegenheid en groep. Een mooie plek
direct voor de bar, een afgeschermde
‘rustige’ hoek met zitjes of een plek vlak
bij de DJ voor een echt feest.

In dit menu neemt de keuken je in drie,
vier of vijf gangen mee door onze kaart,

waarbij de mogelijkheid bestaat tot een
passend wijnarrangement. In overleg
wordt het menu samengesteld, zodat
deze perfect aansluit op de wensen van
de groep.

WALKING DINNER

Zowel tijdens de lunch als het diner
bestaat de mogelijkheid tot een ‘walking
dinner of lunch’. Wij serveren hierbij
miniatuuruitgaven van gerechten op onze
kaart. Deze worden zo geserveerd dat ze
gemakkelijk staand te eten zijn en zijn
daarmee een goede optie tijdens recepties,
feesten of informele gelegenheden.

Borrel

BAUT Exclusief

Op donderdag en vrijdag gaan de tafels en
stoelen in de bistro aan de kant en wordt
plaats gemaakt voor een DJ. Met elke week
wisselende DJ’s is dit dé plek voor een borrel
of (verjaardags)feestje. Reserveer een plek
in de bistro (tot 100 personen), wij richten de
plek zo in dat deze intiem is en tegelijkertijd
voldoende ruimte biedt voor de groep.

BAUT biedt voor grote borrels, diners
en feesten ook de mogelijkheid tot
exclusiviteit. BAUT exclusief biedt plaats
aan maximaal 300 personen.

Een borrel is niet compleet zonder hapjes.
Daarom bieden wij de volgende opties:
• Snacks en borrelhappen
• Crostini’s
• Fingerfooditems

Wij denken graag mee over de
perfecte invulling van uw event.
Niet alleen als het aankomt op de
hapjes en drankjes die gedurende
de avond worden geserveerd, ook
als het aankomst op de invulling van
entertainment en acts. Binnen ons
portfolio bieden wij verschillende
muzikale en live acts.
Gasten een blijvende herinnering
meegeven van het feest of event? Maak
gebruik van een photo booth. Niet
alleen een mooie herinnering aan het
event, met de vele attributen ook een
heel leuke invulling van de avond!
Uiteraard gaat ons aanbod verder
en denken we graag mee voor een
passende act of entertainment.

Tot slot
Neem voor meer informatie of een
passend voorstel contact met ons op.
Paradijsplein 1  
1093 NJ Amsterdam
020 4659260
info@bautamsterdam.nl
www.bautamsterdam.nl

OPENINGSTIJDEN:

zondag t/m donderdag 10.00 – 01.00 uur
vrijdag & zaterdag  10.00 – 03.00 uur

PA R K E R E N

Gasten die met de auto komen kunnen deze parkeren in
de nabijgelegen parkeergarage (Q-Park Oostpoort). Deze
parkeergarage bevindt zich op de Polderweg 92, op 3 minuten
loopafstand van BAUT Paradijs.

Q-Park
Oostpoort
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