NESPRESSO

THEE
Munt thee
Gember thee
Glas thee
Potje thee
Betjeman & Barton: Earl Grey, China Blend, Rooibos Jardin Rouge,
Jasmin Mandarine, Saint Géran, Groene thee, Zwarte thee.

3.75
3.75
2.75
4.5

SAPPEN
Verse jus d’orange
Biologische appelsap

3.75
3

WATER
Stuyvesant bronwater Plat / Bruis 0,25
Stuyvesant bronwater Plat / Bruis 0,75

2
3.5

FRISDRANKEN
Coca Cola, Coca Cola Light
Orangina
Lipton Ice Tea
Fever-Tree tonic, bitter lemon, Elderflower tonic

2.75
2.75
2.75
3

BIER
Tap:
De Leckere, Biologisch premium pilsener
De Leckere, Premium ongefilterd witbier
De Leckere, Bier van ’t seizoen
Fles:
Radler
Vedett extra blond

3
3.25
4.5

3.5
4

GIN TONIC / COCKTAILS
V2C gin, Fever-Tree tonic, gember, rode peper
V2C gin, Fever-Tree Elderflower tonic, citroen, munt
“Sammy”: Vermouth de Jerez, Cava en sinaasappel

9.75
9.75
10.5

DRANKEN

WEST
INDISCH
HUIS
1614, Amsterdam barst uit haar voegen. Achter de dijk die de stad
beschermde tegen hoog water op het IJ (de Haarlemmerdijk) werd de
Brouwersgracht gegraven, waarna de aanleg van de drie
hoofdgrachten volgde. De nieuwe ruimte werd al snel volgebouwd,
echter één plek werd door het stadsbestuur vrijgehouden voor een
varkensmarkt met een vleeshal. Op de verdieping van het gebouw
kwam het wachtlokaal van de Schutterij, die waakte over de veiligheid
van Amsterdam.
1620, De West-Indische Compagnie kreeg de vleeshalruimte in
huur van het stadsbestuur. Deze Compagnie was het instrument in
de oorlog tegen Spanje en voor het behoud van de kolonies. De
bewindhebbers van de West-Indische Compagnie stonden bekend
als de “Heeren Negentien” en vergaderden in de huidige
Compagnieszaal van het West-Indisch Huis.
De eerste kolonie was Nieuw-Nederland, ook wel Nieuw Amsterdam
genoemd. Peter Stuyvesant, wiens standbeeld momenteel in de
fontein op de binnenplaats staat, werd benoemd tot GouverneurGeneraal van alle overzeese bezittingen. Zijn standplaats was fort
Nieuw Amsterdam op Manhattan. In 1664 capituleerde hij voor een
Engelse vloot. Sindsdien draagt Nieuw Amsterdam de naam New
York.
De Compagnie raakte langzaam in verval en vertrok uit het pand.
Daarna heeft het gebouw dienst gedaan als o.a. weeshuis, heren–
logement, wees- en ouderentehuis en textielopslag.
1975, Het West-Indisch Huis brandde af door een vuurpijl, waarna
een jarenlange restauratie plaatsvond en het pand weer in oude
luister werd hersteld.
1989, Event-cateraar ‘a matter of TASTE’ exploiteert dit prachtige,
prestigieuze gebouw. Het monumentale West-Indisch Huis biedt naast
STUYVESANT Wijnlokaal, ook ruime zalen en een unieke
binnenplaats voor diner, feest, huwelijk en congres.
Iets te vieren of te organiseren? Aarzel dan niet om contact op te
nemen. Wij geven u graag eventadvies op maat.
www.taste.nl
www.hetwestindischhuis.nl
of bel 020-6257528

