
EVENEMENT BROCHURE



EVENEMENT RUIMTES
Haas&Popi beschikt naast het restaurant over een aantal mooie 
ruimtes die geschikt zijn voor verschillende type bijeenkomsten. Naast 
een mooi uitzicht over het strand en water,  zorgen wij ervoor dat de 
dag of avond geheel volgens wens verloopt! Of het nou een bruiloft of 
een 
lasergame toernooi is, we denken graag met u mee!

Het Restaurant

In de wintermaanden is het gehele restaurant af te huren op maandagavond 
t/m woensdagavond en op zondagavond. Het restaurant is met zijn grote 
ramen en uitzicht op strand IJburg zeer geschikt voor privéfeesten, 
diners en zakelijke evenementen. 

100 zitplaatsen
300 staanplaatsen
150 m2 oppervlakte

Het Zijterras

Het zijterras van Haas&Popi kan het gehele jaar afgehuurd worden voor 
privé feesten. Een perfecte plek voor een borrel of BBQ.

60 zitplaatsen
100 staanplaatsen

De Dakhaas

Op de benedenverdieping van Haas&Popi vind je de Dakhaas. Deze ruimte 
onder het restaurant beschikt over theaterlichten, een podium en open-
slaande deuren naar buiten. De Dakhaas is daarmee de perfecte plek voor 
feestjes, optredens, lezingen en debatten en beschikt over een bar. 

40 zitplaatsen
80 staanplaatsen



EVENEMENT RUIMTES
Het Informatiecentrum

Het informatiecentrum bevindt zich naast het restaurant. In deze mooie 
lichte ruimte met openslaande deuren naar het terras kunnen 
vergaderingen en presentaties worden gehouden.
De ruimte is bedoeld voor evenementen en bijeenkomsten die betrekking 
hebben op duurzaamheid, stedelijke ontwikkeling, stedenbouw en specifiek 
IJburgse thema’s.    

70 zitplaatsen
100 staanplaatsen
110 m2 oppervlakte
 

De verschillende ruimtes kunnen naar wens worden getransformeerd. 
Denk hierbij aan een theateropstelling (inclusief beamer), een blok-
opstelling of een U-vorm. De prijs is afhankelijk van de opstelling en 
aantallen. Kosten voor gebruik van de zalen zijn afhankelijk van 
factoren zoals tijdstip, aantallen en data. Wij maken graag een offerte. 
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ARRANGEMENTEN
Alle arrangementen kunnen op maat worden gemaakt. De arrangement prijzen 
zijn exclusief eventuele zaalhuur.

Vergaderarrangementen

Vergaderarrangement basis
Koffie, thee, water
€7.50 pp voor twee uur

Vergaderarrangement luxe
Koffie, thee, water, kannen huisgemaakte limonade
€10.00 pp voor twee uur

extra’s
Taart van het moment €5.50 pp
Croissant met boter en jam €2.50 pp

Luncharrangementen
vanaf 10 personen

Een broodjes selectie gebaseerd op de menukaart €7.50 pp 
De broodjes van dit moment 

Deens roggebrood met
- Rosbief waterkersmayonaise, jonge sla, dille en chips   
- Gerookte kippers peer, venkel en citroenmayonaise   
- Hollandse asperges, hollandaise mayonaise, ei, zeekraal en citroen  
    

extra’s
Soep van het moment €6.0 pp
Taart van het moment €5.50 pp

3 gangen lunch €27.50 pp
Gebaseerd op de diner kaart 
Dit is afhankelijk van het seizoensmenu



ARRANGEMENTEN
Borrelarrangementen 

Borrel Haas €5.00 pp
Bitterballen mix 
Brood met boter
Olijven 

Borrel Popi €7.50 pp
Bitterballen mix 
Gehaktballetjes
Crudités
Brood met boter
Olijven

Smörgåsbord €12.50 pp
Selectie van koude vis, vlees en kaas. 

Dinerarrangementen

Diner 3 gangen €27.50 pp
Dit is afhankelijk van het seizoensmenu

Wijnarrangement €15.50 pp
Voor elke gang een bijpassende wijn

Diner 4 gangen €32.50 pp
Dit is afhankelijk van het seizoensmenu

Wijn arrangement €19.50 pp
Voor elke gang een bijpassende wijn

Alle gerechten zijn seizoensafhankelijk. Geef eventuele allergieën of 
voorkeuren tijdig aan, we houden hier altijd rekening mee.

 



ARRANGEMENTEN
BBQarrangementen - vanaf 40 personen
 

BBQ pakket €17,5

- vispakketjes met venkel, lamsoor, dille en citroen
- biologische varkensworstjes  

- zomergroentes van de bbq 
- tomatensalade met Hollandse ricotta 
- krieltjes salade 
- brood met 3 verschillende dips

BBQ pakker XL €24,5

- Hollandse sukadesteak met een groene kruidensalsa 
- biologische varkensworstjes 
- gamba’s met citroen knoflook en cocktailsaus
- Scheermessen met antiboise  
- vispakketjes met venkel, lamsoor, dille en citroen 

- zomergroentes van de bbq 
- gepofte aardappels met knoflook- crème fraîche 
- watermeloensalade met feta en munt 
- Ceasar salad 
- tomatensalade met Hollandse ricotta 
- krieltjessalade 
- brood met 3 verschillende dips

Alle gerechten zijn seizoensafhankelijk. Geef eventuele allergieën of 
voorkeuren tijdig aan, we houden hier altijd rekening mee.

 



ARRANGEMENTEN
Drankarrangementen

Hazen Pakket 
Tapbier, huiswijn en fris
€19.50 pp voor twee uur
Elk extra uur €4.50 pp extra

Popi Pakket
Tapbier, huiswijn, fris, mixers & speciaal bier
€27.50 pp voor twee uur
Elk extra uur €7.00 pp extra 
 
Extra’s 
Pitcher bier €15.00 (7 glazen) 
Sangria €25.00 per kan (8 glazen) 
Prosecco (bio) €6.00 pp of €35.00 per fles
Raboso (oranje mousserende wijn) €7.00 pp of €40.00 per fles

Audio-visueel

Elke ruimte beschikt over geluidsapparatuur waar eigen muziek op 
afgespeeld kan worden. 

Beamer + scherm 
€25.00
Flip-over
€15.00
Microfoon
€15.00

DJ apparatuur/ set    
2x Pioneer CDJ2000Nexus, 1x Pioneer DJM800, 2x Technics 1210MK5 
€150.00 
Voor meer info: www.supa-dupa.com

Vermelde tarieven en overige informatie zijn onder voorbehoud van 
eventuele prijswijzigingen.
   



ACTIVITEITEN
Suppen

Vanaf april is er mogelijkheid om sup klasjes te volgen bij M&M SUP 
Amsterdam. De lessen kunnen individueel of in groepsverband geboekt 
worden. Dit kan leuk gecombineerd worden met ontbijt, lunch, diner of 
borrel bij Haas & Popi.
Ideaal voor een vrijgezellenfeest of verjaardag!

Les opties:
Sup
Sup Yoga
Sup Pilates
Beach Yoga

Er is op aanvraag ook mogelijkheid tot andere activiteiten zoals 
slacklinen, bumperballen of bootcampen.

Informatie & Omgeving

Parkeren
De eerste strook voor Haas&Popi bestaat uit ongeveer 15 gratis parkeer-
plekken.
Als deze vol is zijn er andere betaalde parkeerplekken beschikbaar. Voor 
deze gelden de volgende prijs:
Maandag t/m zaterdag van 09.00-19.00 €2.40 per uur.

Openbaar vervoer
IJburg is gemakkelijk te bereiken vanaf Amsterdam centraal station.
Tram 26 vertrekt elke 6 minuten van en naar IJburg.
Vanaf de halte IJburg is het nog slechts 10 minuten lopen naar 
Haas&Popi. De laatste tram vertrekt om 00:38 vanaf de halte IJburg.

 
Adres
Pampuslaan 501
1087 HP Amsterdam


