
Brochure groepen & events



– W E L K O M –

Bistro Qlique is een mediterrane bubbel in De Pijp, Amsterdam. Onze locatie is geschikt voor

kleine gezelschappen, maar ook voor grotere groepen ben je bij ons aan het juiste adres. Ontsnap

aan het drukke Amsterdamse stadsleven en waan je in Qôte d’Azur, Tosqane of op de Spaanse

eilandenmet onzeZuid-Europese gerechten,wijnen en overheerlijke cocktails.

In deze brochure vind je meer informatie over de mogelijkheden voor jouw groepsreservering.

Mocht je vragenhebbendan kan je altijd contactmet ons opnemen.
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– D I N E R  / L U N C H –
Op onze kaart hebben wij gerechten van de

Zuid-Europese keuken. Door middel van een

shared-dining concept laten wij iedereen graag

alle bites en hoofdgerechten samen proeven. Bij

groepen bieden wij daarom een menu aan

waarbij er een selectie wordt gemaakt van deze

gerechten.

Diner2-gangen €39,50p.p.

Diner3-gangen (incl. dessert) €45,- p.p.

Lunch 2-gangen €29,50p.p.

Lunch3-gangen (incl. dessert) €35,- p.p.

Wij houden graag rekening met allergieën of dieetwensen.

Deze ontvangen wij dan graag van tevoren.



– D R A N K E N –

Voor het afnemen van drankjes werken wij

alleen met drankjes op nacalculatie. Onze bar

heeft verschillende soorten fris, bier, wijn en

sterk.

Het is van tevoren mogelijk om af te spreken

welke wijnen er geschonken zullen worden

gedurendedeavond.

Naast onze bieren en wijnen serveren wij ook

cocktails. Ons cocktail assortiment is erg breed

engaat vanaf€10,-

Voor onze wijnlijst en drankenkaart kan je

mailennaar info@bistro-qlique.nl.



– L O C A T I E–

Wilt u een bedrijfsfeest of een ander private

event organiseren bij ons? Dat kan natuurlijk

ook. Op donderdag, vrijdag en zaterdag is er dan

wel sprakevaneenafkoopvande locatie voordie

dag. Hieronder eenoverzicht vandeprijzen:

Afkoopdo, vr, za €7.500,-

Extra: wij kunnen techniek verzorgen (beeldscherm/

microfoon/beamer).Hier worden extra kosten voor gerekend.


