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Remise47 goes bistro! 

Nieuw concept voor hotspot bij De Hallen  

 

Remise47 - het restaurant bij het populaire De Hallen in Amsterdam West -  heeft een make over 

ondergaan.  Het shared dining menu maakt vanaf a.s. maandag 1 februari plaats voor die van een ‘urban 

bistro’. Toegankelijke gerechten vullen de ontbijt-, lunch- en dinerkaart. Ook het interieur heeft een 

restyling gekregen. Knalrode en -gele tafels sieren het gezellige restaurant. Dit nieuwe concept zorgt voor 

een prettige sfeer waar iedereen zich helemaal thuis voelt, van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat.  Voor 

een snelle hap of voor heerlijk lang tafelen. Van een hamburger tot een perfecte pasta! 

De urban bistro gerechten hebben een Frans/internationaal klassiek karakter met een moderne twist. 

Van een steak tartaar, mosterdsoep, fines de claires en een caesar salade tot een heerlijke pasta, 

sliptong, halve kip Guinness en een Black Angus hamburger of Portobello vegaburger. Ook op de kaart: 

een wisselend seizoensgebonden driegangenmenu. Om gasten kennis te laten maken met de nieuwe 

bistro gerechten, serveert het restaurant dit driegangenmenu in de maanden februari en maart voor 

maar €22.50 ipv €30,00. 
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Daarnaast is ook de lunchkaart uitgebreid met heerlijke broodjes, tosti’s, uitsmijters, smaakvolle soepen 

en salades.  

Gasten genieten van deze gerechten in de coole voormalige tramremise vol art & design. Bij mooi weer 

is het fijne terras geopend. Remise47 is een inspirerende plek in Amsterdam West voor een ontbijtsessie 

met collega’s, een lunch met vrienden, een borrel of diner met een date. 

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  

 

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 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

