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Heerlijk Hollands bij restaurant JOOST 

Wisselende menukaart per seizoen 

 

 

Verscheidene kunstwerken en de warme inrichting maken restaurant JOOST tot een sfeervolle 

ontmoetingsplek in Hotel Vondel in het centrum van Amsterdam.  Zowel hotelgasten als toeristen en 

buurtgenoten zijn er meer dan welkom. Het is de ideale plek voor een heerlijk ontbijt, smaakvolle lunch, 

een bruisende borrel, een gezellig diner of event.  

 

Op de menukaart staan frisse, Hollandse seizoensgebonden gerechten met de nadruk op eenvoud. Pure, 

dagverse producten uit de regio voeren de boventoon. Denk paté van de Amsterdamse Diny Schouten, 

Hollandse gerookte haring, parelhoenfilet of kabeljauw met gegrilde seizoensgroenten.  
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Ook staat er een wekelijks wisselende stamppot op de kaart. Heerlijke toegankelijke wijnen van 

Nederlandse wijnboeren en cocktails met ambachtelijk gestookte likeuren van Van Wees maken de 

‘Hollandse’ beleving helemaal compleet. Restaurant JOOST dankt haar naam aan de dichter Joost van 

den Vondel. Het restaurant is zeven dagen per week geopend. De keuken is open van 07.30 uur tot 

22.00 uur en de bar tot 01.00 uur.  

 

Meer informatie:  restaurantjoost.com 

 

 

Over Vondel Hotels 

Vondel Hotels is een unieke collectie 4-sterren hotels, short stay appartementen, een prachtige bed & no breakfast en twee 

geweldige restaurants. In deze collectie is de hand van hotelier en eigenaar Arjen van den Hof altijd zichtbaar. Zijn werkwijze 

is even eenvoudig als fenomenaal. Hij versmelt krachtig interior design met een zelfgekozen collectie hedendaagse kunst, 

waarbij de historische karakteristieken van de panden zorgvuldig behouden blijven. Voeg daar de perfecte service door 

toegewijd personeel aan toe en het succes van dit exclusieve collectief is verklaard. Vondel Hotels is als een tweede thuis 

voor zowel zakelijke als leisure gasten.  

 

Het portfolio bestaat uit: Hotel Vondel met restaurant JOOST, Hotel Roemer, b&nb Herengracht, Hotel JL Nº 76,  

Hotel De Hallen met restaurant Remise47, Apartments Prinsengracht, Apartments De Hallen, Hotel de Jonker (2017)  en 

Hotel Overtoomse Houthandel (2018). Meer informatie: vondelhotels.com 

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 

Voor meer informatie over Restaurant JOOST, interviews en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met  

Maren Veltmeijer, Marketing & PR Manager of Roos van Maastricht, Marketing Executive 

E: marketing@vondelhotels.com 

T: +31 (0)20 - 51 50 470 

M: +31 (0) 6 - 46 06 63 01 

 

http://www.vondelhotels.com/
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