RESTAUR ANT / B AR

CELSIUS

CELSIUS

C O C KTA I L S
COMFORT

Bij C ontdek je hoe belangrijk verschillende temperaturen
voor gerechten zijn. Eén en hetzelfde product kan
veranderen van smaak en textuur bij bereiding op
bijvoorbeeld 20, 80, 100 of 200 graden. Bij C gaat
het niet alleen om het product zelf maar juist om de
manier van bereiding. De menukaart is ingedeeld in
temperatuurzones van 0 tot 200°C, ondergebracht in vier
categorieën:

Een plek waar je neerploft voor een kop

RAUW & KOUD

koffie of een comfortabele lunch.

L AGE TEMPER ATUREN

Waar de middag langzaam overgaat in de

STOOM & KOOK

avond en bijbehorende borrel.

GRILL, PLANCHA & TEMPURA

Waar je cocktails drinkt en de culinaire
belevenis altijd voorop staat.

Culinair verantwoordelijk zijn Michiel van der Eerde
en Arnout van der Kolk. Beiden deden zij ervaring op in
diverse (sterren)restaurants. Michiel is tevens eigenaar
van ‘Moving Circus’ BAUT, een pop-up restaurant
waarmee hij de hele stad door reist. Onlangs won hij de
titel ‘Meest Markante Horecaondernemer van Nederland
2016/2017’. Arnout is voormalig sous-chef van Ciel Bleu ★★
(Okura) en heeft onder andere gewerkt bij Oud Sluis,
Aan de Poel en Envy.

Maar C is meer…

COLLECTIEF
Een plek waar mensen samenkomen.
Michiel van der Eerde

Arnout van der Kolk

C O C KTA I L S

COMFORT

C is meer dan alleen Celsius, C prikkelt álle zintuigen.
Voorin het restaurant bevindt zich Bar C, waar cocktails in
de spotlights staan en je kennis kunt maken met de meest
uiteenlopende smaakcombinaties.

Bij C staan Celsius en cocktails in de spotlight. Een plek waar
creatieve combinaties en een unieke beleving voorop staan.
Daarbij draait het om comfort, genieten en jezelf kunnen
zijn.

Onze hoofd-bartender is Timo Stemerdink. Timo’s passie
voor cocktails ontstond bij The Table Bay Hotel in Kaapstad,
waar hij zijn eerste cocktails leerde shaken. Daarna
werkte hij onder andere voor The Fabulous Shaker Boys en
cocktailbar Snappers.

C is elke dag geopend voor lunch, diner of borrel. Lunchen is
mogelijk in het restaurant, in Bar C of op het riante terras. In
de zomermaanden breidt Bar C uit en bestel je op het terras
een selectie van de cocktailkaart.

De chefs en bartenders van C werken nauw samen aan
verrassende combinaties van cocktails en gerechten,
zogeheten ‘foodpairing’. Dit uit zich in de ‘Cocktail
Connection’, een maandelijks wisselende cocktail waarbij de
keuken een mooi amusegerecht samenstelt.

C biedt zowel privé als zakelijk een plek waar comfort
centraal staat. Zo is het voor groepen mogelijk te betalen
per factuur, zijn er in de bar veel stopcontacten waar je je
laptop inplugt, is er in de bovenruimte veel daglicht tijdens
presentaties of workshops en parkeer je tijdens de lunch
gratis, direct naast de deur.

Onze bartenders vinden graag iets passends voor elke
gelegenheid, denk aan welkomstcocktails, gepersonaliseerde
cocktails of themagerelateerde Cocktail Connections.

Op vrijdagen pakt Bar C uit en draait er vanaf 22:00 uur een
DJ. Zo biedt Bar C de perfecte plek om met een biertje, mooi
glas wijn of cocktail het weekend in te luiden.

CORPOR ATE

COLLECTIEF 

EVENTS

|

PRIVATE DINNER

C is meer dan alleen eten en drinken, C is vooral een plek
om samen te zijn. Buiten het reguliere restaurant biedt C
een aparte ruimte ‘Boven C’ voor (zakelijke) events, diners
en feesten. Deze ruimte beschikt over een grote bar, eigen
rookruimte, toiletten en garderobe.
Omdat de ruimte heel divers inzetbaar is bespreken wij
graag specifieke wensen om met een tailormade voorstel een
succesvol evenement neer te zetten.

25 – 100 m2 | max. 80 personen
Boven C wordt onder andere beschikbaar gesteld voor
vergaderingen en presentaties. Naast de benodigde techniek,
biedt Boven C mogelijkheid tot een compleet pakket
(van ontbijt, tot lunch en diner).
ops t e l l i n g:
• U-Shape
• Boardroom
• Theater
i n c lusi e f :

op t i on e e l :

• Wifi

• Flipover

• Eigen bar

• Beamer + scherm (V G A / H D M I )

• Garderobe

• Sonos wireless hifi-systeem

• Toiletten

• Overige wensen op aanvraag

• Rookruimte

CELEBR ATE

EXCLUSIEF

FEEST

IETS GROTERS VAN PLAN?

Max. 200 personen

Het is ook mogelijk het hele restaurant af te huren voor een
event, feest of diner.

Zin in een avond borrelen aan de bar, dansen met je
vrienden of werk? Restaurant C beschikt over een privé
zaal waar tot in de late uren gedanst kan worden.
inc lus ie f:
• Wifi
• Eigen bar
• Garderobe
• Toiletten
• Rookruimte
0ptio ne e l:
• Pioneer DJ -gear
• Sonos wireless hifi-systeem
• Volledig dimbare lichten + RGB licht
• Overige wensen op aanvraag

BEREIKBAARHEID
C is uitstekend bereikbaar met openbaar vervoer, fiets en
auto. Direct gelegen aan de ring van Amsterdam, vlakbij het
Amstelstation en met de metro naast de deur.
Als extra service biedt C parkeergelegenheid tegen gereduceerd
tarief op een parkeerterrein direct naast de deur.

TOT SLOT
Wij kijken graag samen naar de mogelijkheden om een
geslaagd event neer te zetten, waar gasten nog lang over
napraten. Neem voor meer informatie en een passend
voorstel contact met ons op.
CONTACT:

020 210 3011
info@c.amsterdam
ADRES:

Wibautstraat 125
1091 GL Amsterdam
OPENINGSTIJDEN:
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zondag t/m donderdag 11.00 – 01.00 uur
vrijdag & zaterdag 11.00 – 03.00 uur
Lunch 12.00 – 14.00 uur
Diner 18.00 – 23.00 uur
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