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Nieuw ‘sharing’ menu voor Remise47 

hotspot voor locals en toeristen bij De Hallen  

 

Remise47 - het restaurant bij het populaire Hotel De Hallen in Amsterdam West -  heeft een nieuwe 

dinerkaart. Chef-kok Gijs van der Hoofd  heeft tot mooie selectie van uiteenlopende kleine gerechten 

ontwikkeld die uitnodigen om te delen. Op deze manier kunnen gasten van alles samen proeven. 

Ideaal voor een gezellig ‘sharing’ diner met familie & vrienden of een romantische date.  

De gerechten hebben een Frans/internationaal karakter met een moderne twist. Denk aan klassiekers 

als Fines de Claire, Caesar salade, Filet Americain van kalfsvlees en Coquilles. Scholfilet, gegrilde 

Bavette en truffelrisotto met paddenstoelen staan onder meer ook op het nieuwe menu. Daarnaast is 

onlangs de lunchkaart uitgebreid met heerlijke broodjes, smaakvolle soepen en salades. 

Ook serveert Remise47 geregeld  “specials”, denk aan de huidige “Dolle Oesterdagen”, waarbij de hele 

maand juli voor één euro per stuk oesters gegeten kunnen worden. Eind augustus staan er twee weken 

speciale mosselgerechten op het menu en in oktober is het twee weken lang tijd voor Worst &  
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Schnitzel. Gasten kunnen genieten van deze  gerechten in het restaurant. Bovendien biedt de 

authentieke tramremise tevens toegang tot een prachtig ruim terras. Uiteraard is de service 

hoogwaardig, serveert Remise47 heerlijke bijpassende wijnen en creëren de bartenders verrassende 

cocktails en GT’s. 

Kortom: Remise47 is de ideale plek voor een heerlijk ontbijt, een smaakvolle lunch, een bruisende 

borrel en een gezellig diner.  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: 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  

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 

Voor meer informatie over Hotel De Hallen en restaurant Remise47 interviews en beeldmateriaal kunt u contact opnemen 

met: Maren Veltmeijer, Marketing & PR Manager of Liesbeth Rinsema, 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/
mailto:marketing@vondelhotels.com

