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Lobster & Bloody Mary’s bij urban bistro Remise47 

Nieuwe chef, nieuwe kaart 

 
Voor alle liefhebbers: vanaf maandag 6 juni staat Remise47 bijna vier weken lang helemaal in het 

teken van kreeft. Het restaurant naast De Hallen in Amsterdam West serveert deze maand heerlijke 

gerechten bereid met dit exquise schaaldier.Van kreeftkroketten tot kreeft met dragon en grapefruit 

of kreeft met Putanesca saus en zwarte pasta. Voor iedereen die niet van kreeft houdt, is er ook goed 

nieuws! Remise47 heeft een nieuwe chef en een nieuwe zomermenukaart! 

 

Nieuwe chef, nieuwe kaart 

Onlangs is Robin Tiemessen begonnen als nieuwe chef kok. Hij brengt meteen een nieuw menu mee. 
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Zomerse gerechten sieren vanaf 1 juni de lunch- en dinerkaart. Van frisse broodjes, soepen en 

salades tot een steak tartaar, coquilles, een hamburger en scholfilet. 

       

Lobster & Bloody Mary’s  weekend 

Op 11 en 12 juni is het extra feest met een Bloody Mary weekend in samenwerking met Ketel One. In 

dit weekend zijn alle Bloody Mary's €5 en zijn er heerlijke hapjes met kreeft te bestellen. Een zonnetje 

erbij op het prachtige terras en het weekend kan niet meer stuk! 

 

Remise47 is een inspirerende plek voor een ontbijtsessie met collega’s, een lunch met vrienden, een 

borrel of diner. Het terras is verkozen tot één van de beste van Amsterdam West en heeft ook nog eens 

heel veel zonuren.  

 

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.  

Ingang aan het Bellamyplein. 

 

Meer informatie: Remise47.com 

 

 

Over Vondel Hotels 

Vondel Hotels is een unieke collectie 4-sterren hotels, 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 en Apartments De Hallen.   

Meer informatie: vondelhotels.com  

 

https://www.remise47.com/nl/aspergemenu
http://www.vondelhotels.com/
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Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 

Voor meer informatie over restaurant Remise47, een test & trial lunch of diner, interviews en beeldmateriaal kun je contact 

opnemen met: Maren Veltmeijer, Marketing & PR Manager of Liesbeth Rinsema, Marketing & Design Creative  

E: marketing@vondelhotels.com 

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

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