e
i
t
a
m
r
o
f
n
i
n
e
t
s
Ga

popo.nl
1

Gasteninformatie 2016
Popocatepetl Amersfoort

Lieve Vrouwestraat 4-10 | 3811 BR AMERSFOORT
Telefoon : 033 - 4630155
amersfoort.popo.nl | amersfoort@popo.nl

			

INHOUDSOPGAVE
PAGINA
4

HISTORIE

ONZE ZALEN
4
Bovenzaal		
Serre		

WAT POPOCATEPETL U TE BIEDEN HEEFT
Dranken
Groepenmenu’s
Groepsbuffetten
Dessert

5
6
7
8

Cocktail- en Salsa workshop

9
10

ALGEMENE VOORWAARDEN

3

HISTORIE
Popocatepetl Amersfoort is gevestigd in een authentiek dubbel Stadhuis uit 1525 aan de Lieve Vrouwestraat 6-10 gelegen naast het Lieve Vrouweplein in het historische stadshart van Amersfoort.
Het pand is in volledige vakwerkstijl gerestaureerd.
Popocatepetl is de bekende vulkaan bij Mexico city. De naam is oud-Azteeks en betekent; “Daar waar de
aarde heet wordt.” In Nederland staat Popocatepetl voor een groot aantal Mexicaanse restaurants welke
hier al 25 jaar een groot succes zijn.
Een bezoek aan Popocatepetl is een avond Mexico met de karakteristieke uitbundige en levendige sfeer.
Het is de combinatie van enthousiaste en gastvrije bediening, vers gemixte cocktails, authentieke
Mexicaanse gerechten en het kleurige cantina interieur die een avondje Popo zo especial maakt.

Onze Zalen
De Serre
De Serre is geschikt voor borrel en diner/buffet maar kan ook uitstekend worden gebruikt voor
gezelschappen. De Serre kan worden afgesloten door twee tuindeuren waardoor een intieme
ruimte ontstaat.
Bij mooi weer schuift het dak open waardoor u zich buiten waant en met een uniek uitzicht op de
Lieve Vrouwetoren is dit een heerlijk rustpunt in de gezellige binnenstad van Amersfoort!
Capaciteit:

diner
buffet
receptie

30
40
90

personen
personen			
personen

De Bovenzaal
Een bijzondere ruimte die zich bevindt in de nok van ons pand waarbij de authentieke dakspanten
nog zichtbaar zijn.
Deze ruimte is ook zeer geschikt voor informele bedrijfborrels, diners en/of buffetten.

Capaciteit:

diner
buffet
receptie

35
40
55

personen
personen			
personen

Afwijkende aantallen of speciale wensen kunnen altijd besproken worden
met één van onze vaste medewerkers.
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Dranken
Tijdens uw borrel en/of diner/buffet hebben wij twee verschillende barsuggesties :
• Afkoop van drank met een drankarrangement
• Geen afkoop van drank, rekening op basis van nacalculatie

Drankarrangementen (vanaf 10 personen)
Arrangement A € 12,50 p.p.
1 uur vrij drinken
Inclusief bier, fris, wijn, koffie en binnenlands gedestilleerde dranken.
Uitgezonderd mixdranken en buitenlands gedestilleerde dranken
Arrangement B € 17,50 p.p.
1 uur vrij drinken inclusief hapjes
( nachos met dip, Bolitas de queso (kaasbolletjes) wrapjes, calamares)
Inclusief bier, fris, wijn, koffie en binnenlands gedestilleerde dranken.
Uitgezonderd mixdranken en buitenlands gedestilleerde dranken
Arrangement C € 19,50 p.p.
2 uur vrij drinken
Inclusief bier, fris, wijn, koffie en binnenlands gedestilleerde dranken.
Uitgezonderd mixdranken en buitenlands gedestilleerde dranken
Arrangement D € 24,50 p.p.
2 uur vrij drinken inclusief hapjes
( nachos met dip, Bolitas de queso (kaasbolletjes) wrapjes, calamares)
Inclusief bier, fris, wijn, koffie en binnenlands gedestilleerde dranken.
Uitgezonderd mixdranken en buitenlands gedestilleerde dranken
Arrangement E € 18,50 p.p.
1 uur onbeperkt cocktails drinken
Arrangement F € 23,50 p.p.
1 uur onbeperkt cocktails drinken inclusief hapjes
( nachos met dip, Bolitas de queso (kaasbolletjes) wrapjes, calamares)

Drankenlijst

Wijnen 		
per glas vanaf € 3,30
		
per fles vanaf € 16,50
Frisdranken 		
vanaf € 2,30
Bieren		vanaf € 4,30
Speciaal bier		
vanaf € 4,50
Gedistilleerd		vanaf € 3,00
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Groepenmenu’s
Groepenmenu I | Bufete de Fajitas
voor gezelschappen van >10 personen | € 19,50 p.p.
Dit menu is gebaseerd op verschillende Fajitas die wij serveren! Dit menu bevat een variatie van vis, vlees en
vegetarische gerechten. Daarnaast een aantal side dishes en sausen om het geheel af te maken:
Bufete de Fajitas
Kip, biefstuk, variatie aan vis, groenten & geitenkaas
**
Side dishes
Gemengde salade, frites met mayonaise, gegrilde maïskolf,
gefrituurde jalapeñopepers gevuld met kaas

* Dit menu is uit te breiden met een soep vooraf € 4,50 p.p.

Groepenmenu II | Menu de Popo
voor gezelschappen van >10 personen | € 32,50 p.p.

Batiburillo
Mixschotel: gefrituurde inktvis- en uienringen met knoflooksaus, jalapenñopepers gevuld met kaas en
tortillabakjes met salade, geitenkaas en garnalen
**
Bufete Fajita
Fajita met kip, lam en beef, geserveerd op een hete bakplaat met gebakken uienringen, paprika, pepers, vier
tarwemeeltortillas, guacamole, salsa en zure room
**
Grand dessert
Een combinatie van chocoladetaart, Pecan Kahlúa Cake, vanille-ijs, chocolademousse, cheesecake, sorbetijs
en slagroom

*Dit menu is uit te breiden met een soep vooraf € 4,50 p.p.
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Groepenbuffet
Buffet I | Menu Bufeta Composicion
voor gezelschappen van >10 personen | € 16,50 p.p.

Met dit buffet stelt u zelf uw gevulde taco of tarwemeeltortilla samen!
Daarnaast wordt het buffet aangevuld met een aantal side dishes.
Taco’s & Tortilla’s
**
Carnes (vlees)
Kip en gehakt
**
Vegetariana (vegetarisch)
Gemengde groenten
**
Side dishes
Gemengde salade, geraspte kaas, zure room
Dit buffet is uit te breiden met een soep vooraf € 4,50 p.p.
Buffet II | Menu Bufeta Diversidad
voor gezelschappen van >10 personen | € 22,- p.p.

Pescados (vis)
Heek, kabeljauw, zalm en heilbot, met romige paprikasaus
**
Carnes (vlees)
Spareribs, kip en schouderhaaspuntjes
**
Vegetariana (vegetarisch)
Fajitas groenten & geitenkaas
**
Side dishes
Gemengde salade, frites met mayonaise, gegrilde maïskolf

Dit buffet is uit te breiden met een soep vooraf € 4,50 p.p.
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Dessert
Ter afsluiting van uw avond een heerlijk nagerecht. U kunt een keuze maken uit onderstaande
mogelijkheden:
Torta de Chocolate
Chocoladetaart met romige vulling, vanille-ijs en slagroom
Tapachula
Kaneelijs met bosbessensaus: al jaren onze favoriete combinatie
Pecan Kahlúa Cake
Warme Kahlúacake met stukjes pecannoot, vanille-ijs en karamelsaus
€ 6,00 p.p.
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Cocktailworkshop
Tijdens deze workshop leert u om in 1,5 à 2 uur drie verschillende cocktails te maken, waarbij gezelligheid en
plezier bij ons hoog in het vaandel staan.
Wij leiden tijdens de cocktailworkshop uw gezelschap op speelse wijze rond in de wereld van de cocktails,
van klassiekers tot eigen creaties. Na een korte inleiding van onze bartender, gaat u zelf aan de slag met
het maken van een eigen cocktail. Na het maken van een cocktail wordt u begeleid naar een ruimte waar
u uw eigen cocktail kunt opdrinken onder het genot van diverse hapjes.
€ 21,50 p.p.
Uiteraard is het mogelijk deze workshop af te sluiten met een diner of buffet.

Salsaworkshop
Popocatepetl Amersfoort biedt in samenwerking met Salsa Quality (www.salsaquality.nl) het PopoSalsa
arrangement aan. Een salsaworkshop in combinatie met een 3 gangendiner inclusief 3
drankjes (Hollandse bar). Salsa Quality zal, in ongeveer 1,5 uur, jullie meenemen in de wereld van
Salsa en Merengue, waarin de basis van deze dansstijlen wordt geleerd.
Op een aparte locatie (op loopafstand) zal de workshop worden gegeven. Na de workshop vertrekt men
naar Popocatepetl Amersfoort voor het diner.
Het PopoSalsa arrangement is onder andere geschikt voor bedrijfsuitjes, vrijgezellenfeesten,
verjaardagen en familie-uitjes.
€ 59,50 p.p.
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Algemene voorwaarden
• Alle prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
• Graag maken wij u erop attent dat deze offerte twee weken geldig is. Na deze termijn behouden wij
ons het recht voor de door u gereserveerde capaciteit aan te wenden voor andere aanvragen. Indien een
tweede optant interesse toont, zal u worden verzocht uw reservering binnen 3 dagen schriftelijk te bevestigen of te annuleren.
• Alle genoemde prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud. U bent de prijzen verschuldigd die gelden op het
moment dat de horecadiensten worden verleend.
• Het definitieve aantal personen kunt u wijzigen tot 3 werkdagen voorafgaand aan uw
evenement. Houdende aan de UVH voorwaarden.
• Werkzaamheden, te verrichten op verzoek van de opdrachtgever en welke geen dienst uitmaken van de
overeenkomst, zullen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
• De algemene voorwaarden die ons restaurant hanteert zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
het nummer is op aanvraag te verkrijgen. Ook de Uniforme voorwaarden van de Horeca zijn van toepassing op alle door ons aangegane overeenkomsten. Deze liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek
kosteloos toegezonden. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.
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