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Offertes zijn vaak droge cijfers met heel veel optionele 
mogelijkheden. Hier en daar aangevuld met een bij-
passende afbeelding.

Wij hebben gekozen voor een twee-deling: een duidelijke 
offerte met bedragen die horen bij het gevraagde en daar-
naast aanvullende informatie in de vorm van een magazine.
Een magazine met een duidelijke inhoud waardoor u direct 
kunt bladeren naar de informatie die u wenst. Maar daarnaast 
is het natuurlijk altijd interessant om eens rustig te bladeren en 
te lezen dat we bijvoorbeeld met de Waterproeverij de enige 
watersommelier van Nederland in ons midden hebben.

We laten graag zien en voelen dat we niet zomaar een locatie 
zijn waar je een event kan organiseren. We zijn een venue met 
meerdere gezichten, die allen met de neus dezelfde richting 
opstaan. Naar een plek aan de horizon waar met grote letters 
het woord SUCCES staat geschreven.
Want daar gaan we voor de volle 100% voor. Met ons gehele 
trotse TOBACCO Team. Van enthousiaste salesmanager Joelle 
tot ervaren technicus Ruben en van Rosalie onze operationele 
duizendpoot tot gastheer Lukas onze locatiemanager.
We doen daar alles voor. Van de romantische kaarsjes op tafel 
tot het signature diner van onze eigen sterren chef-kok Dennis 
Huwaë. Verkozen tot meest talentvolle chef van 2018.

Soms gaat het best ver onze trots. Ook omdat we rekening 
houden met de maatschappelijke verantwoordelijkheid die we 
willen dragen door bijvoorbeeld het gebruik van producten 
met meerwaarde. Dat gaat van onze gerecyclede toiletrollen 
tot zoveel mogelijk led licht in de tien verschillende zalen en 
van hand geplukte koffi e tot de Thijsthee die geproduceerd 
wordt van gekreukelde vruchten.

Trots zijn we ook zeker op onze culturele voorstellingen. We 
zijn hierbij onze eigen subsidie-leverancier en fi nancieren met 
de liefde voor kleinkunst en theater zo’n zestig voorstellingen 
per jaar. Een groot deel van onze inkomsten uit de 
commerciële verhuur vloeit dan ook direct terug in onze 
culturele voorstellingen en naar onze Stichting “Stel je voor” 
waarbij we jongen kunstenaars een groots podium geven in de 
culturele hoofdstraat van Amsterdam: De Nes.

U bent van harte uitgenodigd in de meest inspiratievolle 
verkozen locatie van 2016, 2017 en 2018!

Nina Pedroli | Commercieel Directeur



Een voormalige tabaksveiling omge-
toverd tot een moderne, industriele 
theater- en eventlocatie, met veel gevoel 
voor detail en multifunctionaliteit. 
TOBACCO beschikt over een robuuste 
theaterzaal met daar omheen ook nog 
eens negen totaal verschillende zalen. 
Een ervaring op zichzelf!

Mooi stukje geschiedenis
De naam Nes duidt aan dat hier in 
vroegere tijden moerassig land lag. 
Sterker nog, een schamele zes eeuwen 
geleden kwam je hier alleen wat schapen 
en ganzen tegen op een aangeslibd stuk 
moerasland, wat dus een ‘nesse’ heette 
in het Middelnederlands. De huidige Nes 
begon in 1342, toen het deel werd van 
het Amsterdamse grondgebied.

In de loop van de volgende eeuwen zou 
de Nes zich ontwikkelen tot een gebied 
vol winkels en bedrijven. Zoals zo vaak in 
de geschiedenis gold ook hier, waar be-
drijvigheid is, volgen cafés. Naast 
bordelen vond men er café-chantants, 
tingeltangels, het Salon des Variétés, 
Tivoli en artiestencafés. Tot in de jaren 
dertig van de 20ste eeuw was er een van 
de vroegste homocafe’s gevestigd: The 
Empire. In 1824 opende koffiehuis 
Frascati er zelfs een salon met fonteinen, 
bomen en plek voor 1500 man.

Maar rond 1900 raakte de Nes in verval 
en werd het door het betere publiek ge-
meden. Waar eens het genot overheerste, 
kwamen nu tabakskantoren waardoor de 
straat ’s avonds een uitgestorven indruk 

maakte. De Nes veranderde van ‘pret-
straat’ in een handelscentrum. Het werd 
opgekocht en deed voortaan dienst als 
veilinghuis voor tabak. In die functie werd 
het zelfs ‘De hel’ genoemd: “Honderden 
tabakskopers rollebolden over elkaar en 
schroomden niet om op balkonranden, 
op stoelen en over schotten heen te 
klimmen in hun pogingen de beste 
tabaksbladeren te bemachtigen.”

Het zou nog enkele decennia duren, maar 
beetje bij beetje kwam het vermaak en 
de variété weer terug. Uiteindelijk wisten 
theaters het oude straatje glorie terug 
te geven, waaronder Frascati, De Brakke 
Grond en ook het TOBACCO Theater.

TOBACCO Theater

historie
van het pand
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CULTUREEL &
COMMERCIEEL

STICHTING
STEL JE VOOR

TOBACCO Theater

TOBACCO Theater is een industriële locatie vol historie, 
inspiratie en cultuur. Een omgeving waar commerciële 
en zakelijke bijeenkomsten moeiteloos hun gezamenlijke 
weg vinden.

We zijn een niet-gesubsidieerd theater en bekostigen 
onze culturele voorstellingen uit eigen portemonnee. 
Onze inkomsten halen we uit onze commerciële activitei-
ten zoals productpresentaties, congressen, 
bedrijfsfeesten en zakelijke meetings.

U kunt als organisatie kiezen voor een puur zakelijke 
omgeving en daar is zeker niets mee, maar u kunt ook 
een keertje zeggen “We gaan ons laten inspireren door 

de omgeving waar we ons event organiseren.  
We gaan het applaus van de culturele voorstellingen 
horen nagalmen en de cultuur gaan we met volle teugen 
als inspiratiebron opsnuiven. Dat is onze locatie, dat is 
TOBACCO Theater. Een locatie met tien verschillende 
inspirerende zalen en een sublieme keukenbrigade onder 
leiding van patron de cuisine Dennis Huwaë.

Een locatie met tien verschillende inspirerende zalen en 
een sublieme keukenbrigade onder leiding van patron de 
cuisine Dennis Huwaë.
Cultuur kost nou eenmaal geld. En dat snappen we 
natuurlijk als geen ander. We maken het iedere week mee.
We willen de stad Amsterdam graag verwennen met bij-
zondere voorstellingen die je niet snel op andere plekken 
zou kunnen zien of meemaken. Daar zijn we trots op.
Jonge opkomende artiesten een kans geven. Daar ligt de 
grote passie van ons.

Onze stichting: “Stel je voor!” heeft als missie: Jonge, 
talentvolle kunstenaars een kans geven zichzelf aan een 
groter publiek voor te stellen. Dat kan zijn in de vorm van 
theater, fotografie, mode, kunst, media en andere vormen 
van klein-kunst. We zetten hierbij bewust breed in. Het maakt 
onze zoektocht spannend en geeft onverwachte kunst-
vormen een mooie kans zich te etaleren. 

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen: 
steljevoor@tobacco.nl. Wij vertellen u er heel graag 
veel meer over.

Cultureel en commercieel & Onze stichting
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ONS
ONTBIJT

Foodbook - Ontbijt

TOBACCO Theater

ONTBIJ T 1 - HOLLANDSE BASIS       €12,50

Selectie van croissant met roomboter, danish roll, maanzaad croissant 
en  cinnamon twist

Vegan kokos yoghurt met granola en vers seizoensfruit

Zuurdesembrood van Kaandorp belegd met jong belegen Beemster kaas

ONTBIJ T 2 - HOLLANDSE LUXE        €19,50

Selectie van croissant met roomboter, danish roll, maanzaad croissant
en cinnamon twist

Cereal bar - verschillende soorten yoghurt met granola, granen, vers 
seizoensfruit en pitten 

Dij kbrood belegd met diverse kazen uit de kop van Noord-Holland

Cereal infused shake – shake gemaakt van seizoensfruit met granen

TOBACCO Theater serveert met liefde uw 
ontbijt. Een goed begin van de dag. Onze chef 
heeft de ontbijt opties persoonlijk samenge-
steld. En wilt u een andere invulling, dan ver-
nemen wij graag uw wensen zodat we deze 
kunnen verwerken in een voorstel op maat.

Alle producten worden vers ingekocht en 
verwerkt in onze huisgemaakte gerechten. 
Hierdoor kunnen we altijd onze hoge kwaliteit 
garanderen.

Naast deze ontbijt opties heeft onze chef zij n
eigen signature menu samengesteld, waarbij 
zijn talent en de hoge kwaliteit nog eens extra 
naar voren komen! Zie de pagina “Signature 
Dennis Huwaë” voor meer informatie.
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FOODBOOK
In de catacomben van ons stadsmonument be-
vindt zich onze horecakeuken. Een zeer rijk 
geoutilleerde keuken waar onze equipe de zelf 
geïmporteerde verse producten verwerkt.
De keuken staat onder leiding van chef Dennis 
Huwaë. Genomineerd voor ‘The Best Chef 
Award 2019’ en verkozen tot ‘Meest Talentvolle 
Chef van 2018’. Dit is het niveau waarop we op 
en rondom uw bord graag acteren en onze gasten 
van dienst zijn.



Foodbook - Lunch

TOBACCO Theater

ONZE LUNCH
LUNCH 1              €19,50

Selectie van zuurdesem en volkoren brood van Kaandorp met:
Spicy kip kerrie, zoet zure komkommer en romaine sla, gerookte makreel, rode ui 
en champignonsalade, Hollandse jonge kaas met Japanse mizuna sla 
en komkommer, gepofte bietensalade  met appel,  sjalot, citroen en crème fraîche

Salade Nicoise met haricots vert, rode ui, olij f en tonij n

Soep van aardappel met wilde kruiden en uitgebakken mosterd 

Brusselse wafels met geslagen room en vanille

LUNCH 2              €25,50

Zuurdesem brood van Kaandorp met crème van dille en waterkers, Nordic 
zalm en zoetzure radij s

Volkorenbrood van Kaandorp met avocado, roomkaas kervel en vleestomaat  

Tomaat mix salade burrata met basilicum en knofl ook brioche croutons

Dagsoep

Geroosterde seizoens groenten met amba en humus

Volkoren croissant met zeewier, wilde brocoli en gemarineerde kip

Appelkruimeltaart met vanille saus

LUNCH 3 Sit down of Walking lunch            €28,50

Salade van gekonfi jte kwartel, gepofte biet en 25 jaar oude balsamico

Eendenborst met aardappelmousseline, taggasische olij ven 
en gekarameliseerde witlof

Eclair met koffi e-hazelnoot crème en stroopwafelij s

OPTIONELE UITBREIDING              €6,50

Vegetarische hotdog met zuurkool en verschillende toppings 

Volkoren brood van Kaandorp met hummus, preischeuten, verse Jalapeno, 
pickles en geitenkaas

Alle producten worden vers ingekocht en 
verwerkt in onze huisgemaakte gerechten. 
Hierdoor kunnen we altijd onze hoge 
kwaliteit garanderen.

Naast de lunch opties heeft onze chef zij n
eigen signature menu samengesteld, waar-
bij zijn talent en de hoge kwaliteit nog eens 
extra naar voren komen! Zie de pagina 
“Signature Dennis Huwaë” voor meer in-
formatie.
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ONZE AMUSES
Foodbook - Amuses

TOBACCO Theater

AMUSES 1     €4,25 per amuse per stuk

Kreeftenbisque met kaffi r schuim

Gepekelde zalm met komkommerpickles en dragoncreme

Soesjes gevuld met oud Amsterdam kaas

Kroepoek van pecorino met mosterd mayonnaise

AMUSES 2     €5,25 per amuse per stuk

Mini taco met gestoofde eend, jalapeno en kropsla

Cocktail van hollandse garnalen met kropsla en bleekselderij 

Mona lisa aardappel met gekarameliseerde hazelnoot 
en tomme de chevre

Mini bun met krab, pinda en ingelegde komkommer 

AMUSES 3     €6,50 per amuse per stuk

Oester met Sauce Diablo

Pommes Tsarinne 
Gepofte aardappel met crème fraice bieslook en haringkaviaar
U kunt kiezen voor oscietra kaviaar: € 25  per persoon surplus

‘Sam’ langoustine, zeewier en broccoli

Polenta met preicompote en creme van paddestoellen 

Alle producten worden vers ingekocht en verwerkt in onze huisgemaakte 
gerechten. Hierdoor kunnen we altijd onze hoge kwaliteit garanderen.
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Foodbook - Sitdown dinner

TOBACCO Theater

sit down 
DINNER

SIT DOWN MENU 1 Driegangendiner                  €39,00

Entree

Tartaar van zalmforel van The Green Egg met een saus Mona Lisa
aardappelen

Pièce

Gebakken parelhoen met morillejus, groene asperges, gesmoorde
zuurkool en aardappelgratin 

Dessert

Shortbread van banaan, caramel, noten en vanille ij s

SIT DOWN MENU 2 Driegangendiner                    €42,00

Entree

Hamachi met crème van mierikswortel, gerookte avocado, gepekelde 
rettich en Sechuanpeper

Pièce

Entrecote, Bordelaisesaus, pommes gratin en zuurkool

Dessert

Witte chocolade kokus met passievruchten

Naast deze sit down dinner opties heeft onze chef zij n
eigen signature menu samengesteld, waarbij zijn talent 
en de hoge kwaliteit nog extra naar voren komen! 
Zie de pagina “Signature Dennis Huwaë” voor meer 
informatie.

Alle producten worden vers ingekocht en 
verwerkt in onze huisgemaakte gerechten. 
Hierdoor kunnen we altijd onze hoge 
kwaliteit garanderen.
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Ons 
buffet

Foodbook - Walking dinner & Buffet

TOBACCO Theater

BUFFET MENU      €37,50

Entree

Brood van Simon met kruidenboter

Gepofte bietensalade met hazelnoot en perzik 

Koreaanse tartaar van tonijn

Hummus met geroosterde groenten en amba

Mix tomatensalade met kropsla en burrata

Pièce

Gnocchi van de chef

Zalm met wortel, doperwten en witte wijnsaus

Aardappelmousseline

Ravioli gevuld met ricotta en spinazie

Gele curry met bamboe en krapauw van garnalen

Steamed bun met Pekingeend en hoisin

Kalfswang met bearnaise, champignons en ui

Lams  merquez met zoete aardappel, koriander en harissa

Dessert keuze uit 1 van de onderstaande desserts

Crèma Catalana

Triple chocolat brownie

Vers seizoensfruit met Sabayon

Walking 
dinner

Naast deze buffet en walking dinner opties heeft onze 
chef zijn eigen signature menu samengesteld, waarbij 
zijn talent en de hoge kwaliteit nog extra naar voren 
komen! Zie de pagina “Signature Dennis Huwaë” 
voor meer informatie.

Alle producten worden vers ingekocht en verwerkt in 
onze huisgemaakte gerechten. Hierdoor kunnen we 
altijd onze hoge kwaliteit garanderen.

WALKING DINNER MENU 1            €39,00

Klassieke steak tartaar

Bisque van Langoustine met Kaffir 

Ravioli met spinazie, walnoot en een emulsie van geitenkaas

Gestoofde kalfswang met aardappelpuree, époisses en bloemkool

Chocolade moelleux

WALKING DINNER MENU 2            €42,00

Cobia met groene appel, komkommer, zilte plantjes 
en sechuan peper

Gnocchi met uiencompote, hazelnoot en reblochon 

Ossenstaartbouillon met knolgroenten 

Entrecote bordelaise met ui, paddenstoelen, prei 
en gekonfijte aardappel

Clatfoutis met ingelegde kersen
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NOODLE BAR                       €9,50

Pittige ramen
Gekookt ei - Geplukte kip - Koriander - 
Baby Pak Soi - Garnalen 

BUN BAR
                      

€9,50

Pekingeend
Hoisin saus huisgemaakt - Lente-ui - Rettich

DESSERT BAR                      €7,50

Clafoutis met rabarber en framboos -  Stroopwafel met 
karamel ij s - Chocolade moulleux

FOODSTATIONS
Foodbook - Foodstations

TOBACCO Theater

Alle producten worden vers ingekocht en 
verwerkt in onze huisgemaakte gerechten. 
Hierdoor kunnen we altijd onze hoge kwaliteit 
garanderen. 

Naast deze foodstations heeft onze chef zij n
eigen signature menu samengesteld. Zie 
de pagina “Signature Dennis Huwaë” voor 
meer informatie.

Prijzen van de Foodstations zijn 
gebasseerd op minimaal 80 personen en 
een minimale afname van 3 foodstations. 

Naast de bovengenoemde prijzen wordt er 
€ 100,00 per foodstation in rekening ge-
bracht voor het inhuren van de foodstations.

            

SALAD BAR                     €8,50

Mix van jonge sla
Ansjovis - Biologische tomatenmix -Komkommer - Rode ui - Geprakte avocado - 
Olij ven - Groente ‘pickles’

Ceasar salade
Ansjovis - Biologische tomatenmix -Komkommer - Rode ui - Geprakte avocado - 
Olij ven - Groente ‘pickles’ -  Dressings met groene kruiden en Vadouvan 

Couscoussalade met Tahin en groenten

STEW BAR                    €8,50

Gebraissererde lamschouder
Harissa-mayonaisse - Pita brood - Arabische salade

IRUKI DRY AGED BEEF BAR                  €12,50

100 % Simmentaler, minimaal 28 dagen gerĳ pt in zout grotten
Brioche van Simon - Ui - Augurk - Tomaat - Bearnaise - Gepofte aardappel

Dry-aged burger
Brioche van Simon - Ui - Augurk - Tomaat - Bearnaise - Gepofte aardappel

Dry-aged cote de boeuf a la minute door de chef bereid
Meerprij s per persoon €12.50 -
Brioche van Simon - Ui - Augurk - Tomaat - Bearnaise - Gepofte aardappel

SEAFOOD BAR                    €9,50

Geschroeide garnalen   
Met koriander en ui

Zacht gegaarde octopus 
Met tomaat
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Aardappelsalade 
Met dragon

Spinazie 
Met zeevruchten

Geroosterde groenten 
Met hummus

Soep van fl ageolette 
En gele curry

Geroosterde knolgroenten 
Met groene olij ven

Tajin  
Met linzen, aubergine, wortel en sesam 

Taco met zwarte bonen  
Bloemkool, kumquat en cashew noten 

Salade van tomaat 
Perzik en basilicum

€9,50VEGAN HEAVEN

PASTA BAR                       €9,50

Truffel pasta met parmezaanse kaas
Upgrade: truffel pasta afgemaakt in een parmezaan wiel 
(meerprij s €950,00)



Onze 
extra’s

Foodbook - Snacks, Borrelgarnituur, Tussendoortjes & Zoetigheden

TOBACCO Theater

DUTCH BALLS DELUXE        €4,90 per persoon

Truffel-pastinaak

Bierbitterbal rundstoof

Bospaddenstoel

Een combinatie van luxe bitterballen, je weet niet wat je proeft!

SNACKS                €7,50

Asian style burger
Steamed bun Sauce Teriyaki en Shiso pickled Daikon

Bapao 
Met zalm, dille en haringei

Japanse style kipsate

Met trots serveren wij de snacks van Dutch Balls. Lekker, 
lokaal, ambachtelijk en met trots en passie gedraaid. 
De mannen achter Dutch Balls willen niet alleen nemen, 
maar ook teruggeven. Daarom investeren zij een deel 
van hun winst in herbebossing en educatie op aarde. 
Meer informatie: www.dutchballs.co.uk

ZOETIGHEDEN

Brownie €2,50

Cereal infused shakes  €4,50

American cookies €1,25

Sticky toffee bananencake €2,50

Appel/kruimeltaart €3,50

Power break met raw bar, granolabar, pindabar en vegan 
chocobar €3,50

“All te way” dessert buffet van de Firma Taart met taartjes van 
13cm doorsnee: wortel, appel, choco, cheese 
en banaancaramel €12,50

TUSSENDOORTJES  Bij Hollandse- of Internationale bar

Gezoete en gezoute cashewnoten

Kalamata olijven

BITTERGARNITUUR         €3,90 per persoon

Rundvlees bitterbal

Cheesesticks (Gouda)

Garnalen croquetje
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CHEF DENNIS
HUWAE

De chef

TOBACCO Theater

Talentvol chef van het jaar 2018
Chef of the year 2019 Nomination

signature menu, daar zal je de hand van de 

meester uiteraard het meest in herkennen.

U kunt bij TOBACCO ook kiezen voor een 

signature ontbijt, lunch en diner van 

Dennis Huwaë. De wijnkaart is samengesteld 

door de sommelier van Restaurant Daalder: Tim 

Grashuis.

het beste van deze ingrediënten naar voren 

wilt brengen.

‘Laat de natuur zijn werk doen. Kies mooie pro-

ducten en behandel ze met liefde en respect. 

Uiteindelijk gaat het allemaal om liefde voor het 

product en de tijd die je steekt in het creëren 

van je gerechten’. –Dennis Huwaë

Naast patron cuisinir bij restaurant Daalder in 

de Amsterdamse Jordaan, staat hij sinds 2018 

ook aan het roer van het fantastische 

keukenteam van TOBACCO Theater en schreef 

hij het foodbook voor de uiteenlopende 

evenementen. En of het nu een eenvoudige 

lunch is, of een 3-gangen diner, hij zal altijd zijn 

stempel drukken op hetgeen dat wordt aan-

geboden. Een sandwich of Caesar salad van 

Huwaë, zal ontegenzeggelijk zijn signatuur 

dragen. Echter het ‘echte werk‘, het uitgekiende 

Tijdens zijn carriére stond hij voornamelijk aan 

het hoofd van keukens waarboven 2 Michelin 

** prijkten. ‘Daar ontwikkelde hij zijn feilloze 

gevoel voor de allerhoogste gastronomie’, al-

dus GaultMillau, die hem uitriep tot ‘Talentvol 

Chef van het Jaar 2018’.

Voor Huwaë is het creëren van een gerecht, een 

zoektocht naar de perfecte combinatie van in-

grediënten, die elkaar versterken en aanvullen. 

Hij laat zich hierbij graag inspireren door ‘ street 

food ‘ van over heel de wereld. Naar eigen 

zeggen, zijn de klassieke technieken altijd de 

basis en maakt hij in zijn hoofd, de vertaalslag 

naar zijn eigen signatuur.

Hij gaat zo ver in het streven naar perfectie bij 

het tot stand brengen van een nieuw gerecht, 

dat hij – naar eigen zeggen - op zoek gaat naar 

‘de innerlijke schoonheid’ van elk ingrediënt en 

..
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SIGNATURE
DENNIS HUWAE

Foodbook - Signature, Dennis Huwaë

TOBACCO Theater

SIGNATURE ONTBIJT    €54,00

Champagne, Billecart Salmon 

Oeuff Benedictine met brioche en gerookte zalm

Omelette met truffel

Boeren yoghurt met blauwe bessen, rauwe noten en honing 

Pannekoeken met maple syrup en banaan

Gevulde croissant met Matbucha 
Tomaat, paprika, knoflook en bloemkool

Seizoensgebonden groente/fruit shake 

SIGNATURE LUNCH    €55,00

Coquille met bloemkool en macadamia noot

Lasagne van knolselderij, gestoofde prei en Parmezaan

Kalfswang, gefermenteerde knoflook, spinzaie 
en aardappelmousseline

Stroopwafel, gezouten caramel en parfait

OPTIONELE UITBREIDING

Gevulde croissant met Matbucha € 12.50
Tomaat, paprika, knoflook, gekookt ei en gevogelte

Oeuff benedictine met gerookte zalm en brioche € 9.50

SIGNATURE WALKING DINNER            €55,00

Salade van schelpdiertjes, zeewier en saus van kokos en rijst

Truffel cappuccino

Reblochon met gnocchi, uiencompote en walnoot

Coquille, bloemkool, jasmijn en kalamansi

Boudin blanc van gevogelte met pommes gratin en zuurkool

Millefeuille met appel en vanille

SIGNATURE SIT DOWN DINNER Viergangendiner  €55,00

Entree
Gebakken coquille met bloemkool, kalamansi en witte wijn saus

Entrement
Perfect egg (62 graden) met bruine boter en zwarte truffel

Pièce
Iruki beef met sauce Foyot, Pommes Pont-Neuf en spinazie

Dessert
Tarte Tatin van peer en laurier, met vanille ijs

SIGNATURE SEAFOOD BAR             €35,00 per persoon
 
Plateau Fruits de Mer
Oesters - Garnalencocktail - Krab - Kreeft meerprijs dagprijs -
Schelpen uit het seizoen - Zonnebloembrood van Kaandorp -
Kropsla met rode ui en citroen

..

Alle producten worden vers ingekocht en gebruikt 
in onze huisgemaakte gerechten. Hierdoor 
kunnen we altijd onze hoge kwaliteit garanderen.
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WATER
Plat  & bruisend

Op tafel zetten wij onze persoonlijke 
TOBACCO Theater flessen met gebotteld 
tapwater. Het water wordt door de duur-
zame watermachine van BRITA Vivreau 
gekoeld en is zowel plat als bruisend 
beschikbaar. Indien u de voorkeur geeft 
aan een ander soort water, dan adviseren 
onze collega’s van de Waterproeverij u hier 
graag in.  

water

Telkens weer voer voor een leuke discussie.
Wel of geen kraanwater in de horeca?

De meningen zijn verdeeld en dat snap ik, want 
als we iets verder kijken: alle redenaties 
hebben een andere grondslag.

Mijn mening is eigenlijk heel simpel: Wanneer 
je het beste verwacht van je restaurant/horeca 
hoort het niet normaal te zijn om kraanwater 
te (kunnen) bestellen. Kraanwater is dan eerder 
een ingrediënt en behoort dan ook zeker niet 
zomaar op elke kaart te staan.
En nou komt het: met een hele grote maar!

Wanneer een restaurant géén bewuste keuze 
heeft gemaakt voor een bepaald soort mine-
raalwater, niets weet van bijvoorbeeld de her-
komst, de unieke smaak en samenstelling en 
van de wijze waarop het water afhankelijk van 
de carbonisatie optimaal te combineren is met 
bepaalde gerechten en alles maar SPA rood of 
SPA blauw blijft noemen, dan heb je geen 

enkele kennis van de bijdrage die vele soorten 
mineraalwater kunnen leveren aan de beleving 
van het geheel en dan wordt het wel erg 
lastig om de klant ervan te overtuigen dat ook 
de keuze van het mineraalwater (net zoals de 
wijnen op de wijnkaart) met de liefde voor de 
klant is gemaakt en men dus met een goede 
reden geen kraanwater schenkt.

Is er dan iets mis met ons kraanwater? Met 
volle 100% overtuiging zeg ik nee. Wij hebben 
perfect kraanwater en als dorstlesser zou dit 
het nummer 1 drankje kunnen zijn in 
Nederland.

Kijk alleen ook eens iets verder, zeker daar 
waar dat in een restaurant mogelijk is. Water 
heeft smaak en is zoveel meer dan alleen een 
dorstlesser. Er zijn mineraalwaters met een 
unieke samenstelling die de smaken van ge-
rechten nog beter tot hun recht laten komen, 
mineraalwater welke een goede bijdrage levert 
aan een verstoorde Ph waarde, mineraalwater 

welke een gunstige werking heeft op de spijs-
vertering, of op de gehele beleving van de 
avond. En zeg nou niet dat dat er niet toe doet, 
dat gezellig brandende kaarsje op tafel droeg 
er ook aan bij toch? Nog niet overtuigd?

Tijdens een waterproeverij laten we u graag 
kennismaken met een aantal heerlijke smaken 
van puur natuurlijk mineraalwater waar niets 
aan is toegevoegd en dus zo uit de bodem 
komt zonder enige vorm van (al dan niet ver-
waarloosbare) vervuiling of chemische 
reiniging.

Wat er te proeven is? Heel veel.
We hoeven alleen onze ogen nog maar te 
laten openen, want de bal, die ligt bij de 
horeca zelf.

Meer informatie:
www.waterproeverij.nl

TOBACCO Theater

DE 
WATERPROEVeRIJ

Water - De Waterproeverij
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Koffi e, Thee, Sap en Fris arrangement

TOBACCO Theater

Koffie, THEE,
SAP & Fris

VRUCHTENSAPPEN
Biologisch - Van Schulp sinds 1861

De appel-, sinaasappel- en vlierbessap zijn 
biologische sappen en worden door Schulp, 
specialist in gezonde sappen sinds 1861, 
aangeleverd op de Nes 75. Zo uit de 
natuur. Het geheime recept van Schulp? 
Alleen fruit! Dus geen extra ingrediënten.

JUICE BAR
Meerprijs €12,50 p.p

Als onderdeel van de verse juice bar 
serveren wij punch van jasmijn kombucha 
met peer, Cold pressed groente sappen, 
Home made ice tea, Milkshake van vers fruit 
en vanille, Cassis kombucha met roze peper, 
Yoghurt shake met over night oats en 
Kokosmelk met kurkumma en tumeric. 
Heerlijke sappen van verse ingredienten. 
Verantwoord, gezond en vooral heel lekker.

FRISDRANKEN
Verschillende soorten

Wij serveren Fever Tree Gingerale, Ginger-
beer en Tonic (elderfl ower/lemon), Coca-Cola 
(light/zero), 7-Up,Fanta (orange/cassis) en 
Ijsthee (ThijsTea).

KOFFIE
Catunambú

Catunambú is een Spaans familiebedrijf 
uit Andalucia dat zich sinds 1897 met hart 
en ziel toelegt op het ambachtelijk roasten 
van de lekkerste hoge kwaliteit koffi ebonen 
uit alle uithoeken van de wereld. De koffi e-
bonen worden rechtstreeks bij lokale koffi e-
boeren ingekocht in onder andere 
Guatemala, Honduras, Colombia en 
Brazilië. 

THEE
Té de Origen

Naast onze verse gember- en muntthee 
serveren wij alle 10 de verschillende thee-
smaken van Té de Origen. Lemon, 
Cinnamon, English Breakfast, Green Tea, 
Green tea Mint, Early Grey, Starmix,
Forrest Fruit, Rooibos en Jasmine. Dit is één 
van de thee producenten die het volledige 
productieproces plaats laat vinden in het 
land van afkomst: Sri Lanka. Hier wordt de 
thee biologisch geteeld door lokale boeren, 
fairtrade ingekocht, verwerkt en verpakt, 
waardoor er zo veel mogelijk omzet achter-
blijft in het land.

IJSTHEE
ThijsTee

ThijsTee is een bijzondere ijsthee gemaakt 
op basis van zwarte thee en fruit dat dreigt 
weggegooid te worden omdat het te oud of 
lelijk is. In het kader van ‘no waste’ en 
duurzaamheid wordt dit fruit gebruikt. 
Klein begonnen in Utrecht heeft ThijsTee nu 
ook zijn weg gevonden naar Amsterdam en 
TOBACCO Theater met de smaken: Sinaas-
appel, Hollandse Appel, Ginger Lemon en 
Granaatappel Framboos!
Meer informatie: www.thijstee.nl

Al deze dranken zijn onderdeel van 
het ‘Koffi e, thee en 
frisarrangement’.

1 dagdeel: €9,50, 
2 dagdelen: €17,00 

“El buen café debe ser negro como el azabache, 
caliente como el sol, puro como un angel y dulce como el amor.”
- Koffi e, Catunambú
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JUS D’ORANGE
Dagelijks vers geperst

De sinaasappels worden dagelijks op de 
Albert Cuyp ingekocht en zelf versgeperst 
door onze equipe. Onze jus d’orange 
serveren we tijdens uw ontbijt en lunch.



Bieren, Dranken & Cocktails

TOBACCO Theater

BIERen,
DRANKen

& 
COCKTAILS

BIER OP DE TAP
Heineken

In 1864 opgericht door de familie Heineken in 
Amsterdam. Vandaag de dag is Heineken de 
grootste brouwerij  van Europa, de op één na 
grootste in de wereld en hét favoriete en meest 
geschonken biertje van Amsterdam. 
Wij  schenken ook Heineken 0.0.

LOKAAL BIER
De Prael

Vol trots schenken we bij  TOBACCO I.P.A., 
Weizen, Bitterblond, Quadrupel en Lente- en 
Herfstbock van de Prael bier. Bij  de Prael werken 
mensen met een grote afstand tot de arbeids-
markt. De één werkt zeven dagen, de ander 
zeven minuten, maar iedereen is onderdeel van 
dezelfde grote familie. En het speciaal bier? 
Die is op afstand het lekkerste van allemaal!

NEDERLANDS GEDISTILLEERD

Sterke dranken geserveerd bij  de Nederlandse 
Bar zij n Coebergh, Berentzen Apfelkorn, Martini 
Bianco, Martini Rosso, Bols zeer oude Genever, 
Hoppe Vieux, Hoppe jonge Jenever, Dow’s Ruby 
Port, Domeco medium dry Sherry en Tio Pepe 
Sherry Palomino Fino.

INTERNATIONALE BAR

Onze internationale drankenselectie bestaat uit, 
Busnel Calvados, Calvados Duc de Normandie, 
Disaronno Originale, Licor 43, Hennesy very 
special Cognac, Johnny Walker Black Label, The 
Famous Grouse- en Highland Park whisky, 
Hendricks- en Tanqueray No. TEN gin, Bacardi 
Carta Blanca, Amsterdam Republic- en 
Belvedere vodka.

COCKTAILS
The Shakers

Onze gediplomeerde shakers schenken de ware klassiekers 
zoals Cosmopolitan, Pina Colada, Mojito, Whisky Sour, Purple 
Kamikazi, Diablo, Caipirinha, Pirate rum ounch, Long Island 
icetea en Inspiration Sour..

Uiteraard denken onze shakers ook heel graag met u mee voor een 
‘cocktail op maat’.

Hollandse bar  
€9,50 per persoon per uur (pakketprijs vanaf 4 uur)
Internationale bar
€12,50 per persoon per uur (pakketprijs vanaf 4 uur)
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Schenkwijnen - Wit, Rosé & Rood

TOBACCO Theater

WITTE
WIJNEN
Murier Blanc 2016
Capitelles des Fermes - Aude, Frankrij k

Gemaakt van Chardonnay, Vermentino en 
Sauvignon Blanc druiven. Een volle wij n uit het 
zuiden van Frankrij k die proeft naar jonge 
bourgogne met hinten van limoen. Kevin Tessieux, 
die verantwoordelij k is voor de productie van 
wij nen op Capitelles des Fermes, heeft door de 
unieke locatie van de wij ngaard de mogelij kheid te 
experimenteren.

Camina Verdejo 2018
Bodegas Cristo de la Vega – La Mancha, Spanje 

Gemaakt van 100% Verdejo druiven met een 
typerende groene, kruidige geur. Subtiele tonen 
van rij pe perzik en grapefruit geven deze wij n een 
frisse smaak, waar citrus in de geur overheerst. Een 
sappige, frisse en heerlij k jonge wij n met tonen van 
geel fruit en een aangenaam bittertje. Het wij n-
domein Bodegas Christo de la Bega ligt in de regio 
La Mancha in Spanje, internationaal bekend als de 
inspiratie voor het klassieke stuk Don Quichot de La 
Mancha van Miguel de Cervantes. 

RO
SÉ Grenache Rosé 2017

Colombette - Languedoc, Frankrij k

Een Rosé wij n gemaakt van 100% 
Grenache druiven uit Zuid Frankrij k. De 
wij n heeft een prettige smaak van jong 
rood fruit, aardbei en braam met een fi jn 
zuurtje. Het Domaine Colombette, staat 
bekend om het maken van gezonde, 
innovatieve wij nen.

Rode
WIJNEN
Dinarells Negré 2017
Gariguella – Costa Brava, Spanje

Een mooie mix van Cabernet Sauvignon, Garnaxta en 
Merlot druiven. Een op hout gerij pte wij n met een 
kruidige, zachte smaak. Deze wij n wordt geproduceerd in 
het noord-oosten van Spanje en wordt gemaakt door een 
coöperatie van verschillende wij nboeren

Cigarra Tinto 2016
Ermelinda de Freitas - Setubal, Portugal

Een blend van verschillende rode druiven soorten 
typerend voor Portugese wij nen met een frisse, fruitige 
smaak. Tonen van rode bessen en vruchten met een lichte, 
rokerige ondertoon. 

Het wijn menu is samengesteld door de 
sommelier van Dennis Huwaë’s restau-
rant Daalder: Tim Grashuis. De wijnen zijn 
speciaal geselecteerd om gecombineerd 
te worden met de gerechten van onze chef 
Dennis Huwaë.

Deze schenkwijnen worden geserveerd bij 
Drankafkoop Hollandse Bar.
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RODE WIJNEN

Dinarells Negre 2017
Garriguella - Costa brava, Spanje

Een wijn gemaakt van Cabernet Sauvignon, 
Merlot en Garnaxta druiven, wat resulteert in 
een kruidige, zachte wijn. La Cooperativa 
Agrícola de Garriguella is een van de meest 
traditionele wijncoöperaties en beschikt over de 
grootste wijngaarden in de regio. De coöperatie 
verwerkt de druivenoogst van meerdere wijn-
boeren in de regio.

Mister P. 2016
Pinot Noir - Iona, Zuid Afrika

Een wijn van 100% Pinot Noit druiven van de 
Langerug Farm, aangeplant in 2006 op 
Bokkeveld shale. Een echte pinot uit een 
warmer klimaat met mooie zuren en rijp fruit. 
Een aardse, sappige wijn.

Abadia de Gomariz 2013
Sousón, Ferrol, Mencia en Braccelao - Coto de 
Gomariz, Spanje

Een blend van alle blauwe druivenrassen uit 
Ribiero. Crianza stijl 12 maanden gerijpt op 
eikenhout. Een krachtige, vlezige wijn met rijpe 
tannine’s en een aardse smaak.

Kepos 2016
Alicante Nero, Mourvedre, Alicante Bouscet, Carig-
nan - Apaleia, Italië

Een wijn gemaakt van verschillende druiven-
soorten die tegelijk geplukt en vergist zijn op 
cement. Een wijn met een pittige smaak en 
tonen van braam met diepe zuren. Een typische 
Mediterrane Alicante Nero Pinot of the South.

Majuelo del Chivitero 2016
Verdejo - Isaac Cantalapiedra, Spanje

Een wijn gemaakt van 100% Verdejo druiven. 
Door de lange rijping en koude inweking een 
intens rijpe smaak met diepe zuren. Een 
complexe wijn met tonen van abrikoos, wilde 
bloemen en een fijne bitter. 

Flower and the Bee 2017
Treixadura - Coto de Gomariz, Spanje

Een wijn afkomstig uit de noordwestelijk ge-
legen provincie Galicië. De Treixadura druif is 
door deze producent volledig op de kaart gezet. 
Een heerlijk frisse witte wijn met voldoende 
body. Kan zeer goed gecombineerd worden met 
schaal en schelpdieren.

MOUSSEREND

L’alzinar Brut Cava
Xarel.lo en Macabeo - Vins el Cep
/Marques de Gelida, Spanje

Champagne Lilyale BDB GC
Chardonnay - Waris&Hubert, Frankrijk

DESSERT & KAAS WIJNEN

Moscatel d’Alexadria
Vino Dolce Naturel - Garriguella, Spanje

Garnaxta Ambré Roja
Vino Dolce Naturel - Garriguella, Spanje

WITTE WIJNEN

Ried Pletzengraben Terraslage 2017
Tom Dockner - Traisental, Oostenrijk

Een krachtige, rijpe wijn van 100% Grüner 
Veltliner druiven met een mooie lengte. Sinds 
2007 heeft Tom Dockner, de drijvende kracht 
achter de wijngaard, gekozen voor een meer 
natuurlijke productie van zijn wijnen. 

Sophie te Blanche 2017
Iona - Elgin, Zuid Afrika

Sophie, wat de bijnaam is voor Sauvignon Blanc 
in Zuid Afrika, is een frisse, crispy wijn gemaakt 
van 100% Sauvignon Blanc druiven. Iona heeft 
sinds hun eerste wijnen naam gemaakt als één 
van de beste Sauvignon Blanc makers van de 
nieuwe wereld. De farm is momenteel bezig 
met een omschakeling naar een biodynamische 
manier van druiven telen.

Chardonnay Fleur 2017
Colombette - Languedoc, Frankrijk

Domaine Colombette is een wijndomein dat 
bekendheid heeft gekregen door het maken 
van fantastische Chardonnay wijnen. Het is een 
innovatief domein dat altijd verder ontwikkelt 
om een zo gezond mogelijk glas wijn te kunnen 
creëren. Fleur Chardonnay is een rijpe, romige 
wijn met tonen van amandel.

Fairhead White 2017
Viognier, Chenin en Roussanne - Joostenberg, Zuid 
Afrika

De Fairhead White is gemaakt van druiven van 
verschillende wijngaarden rondom de Joosten-
berg farm. Joostenberg produceert sinds 2005 
organisch. 

Wijnkaart - Op aanvraag

TOBACCO Theater

WIJNKAART
Samengesteld door huissommelier Tim Grashuis.

18



TOBACCO Theater 19

In TOBACCO Theater gaan er gemiddeld 160 wc rollen per maand doorheen 
        (Gelukkig zijn deze wel van The Good Roll en 100% boomvriendelijk)

                         De huidige Nes begon in 1342. 

                         
Een schamele 6 eeuwen geleden kwam je hier alleen wat schapen en ganzen tegen.

                                    Wij zijn de 1e locatie in Nederland
             die bereikbaar is via WhatsApp

                 TOBACCO Theater ligt in het populaire 1012 postcodegebied

Onze chef Dennis Huwaë is genomineerd 

                    
           voor de ‘The Best Chef Award 2019’

              in 98 voetstappen ben je vanaf 
                                             TOBACCO Theater bij de metrohalte ‘Rokin’

                     Wij hebben in 9 jaar al 36 rode lopers versleten
We schenken 3 verschillende soorten ijsthee gemaakt van gekreukelde vruchten

       Er branden dagelijks 88 kaarsjes 
in TOBACCO Theater

 1268 machtig mooie culturele en commerciële evenementen 
                                        zijn er gehost in ons theater

Koningin Maxima bezocht TOBACCO Theater in 2015
Met 27 jaar 3 maanden en 12 dagen 
            was Nina de jongste commercieel directeur van TOBACCO Theater

42.124 gasten hebben onze culturele voorstellingen bezocht

WEETJES



TECHNISCHE
SPECIFICATIES

GE
LU

ID

Techniek Theaterzaal - Geluid

TOBACCO Theater

FOH console

1x Midas M32
Local: 32 in, 8 out
Stage: 32 in, 16 out (Midas DL32)

Speakers

4x L-Acoustics ARCS Wide (main)
2x L-Acoustics ARCS Focus (main) 
2x L-Acoustics SB18 sub (main) 
2x L-Acoustics X8 (infi ll stage, op statief) 
2x L-Acoustics X8 (delay balkon)

Versterkers

1x L-Acoustics LA4X
1x L-Acoustics LA8

Monitoren

Op aanvraag

In TOBACCO Theater geldt een geluidslimiet van maximaal 90 db tot 
23:00 uur. Na 23:00 uur is het maximum 89 db. Overschrijding van de 
geluidslimiet geeft TOBACCO het recht om een optreden te stoppen. 
Hieruit voortvoeiende consequenties en kosten zijn voor rekening van 
de opdrachtgever.

Microfoons handhelds

1x Shure ULXD4D
2x Shure ULX2D / beta87 draadloze microfoon
2x K&M microfoonstand

Microfoons headset

Op aanvraag
1x Shure ULXD4D
2x Shure ULXD1 beltpack
2x DPA 4066F beige headset

DI’s

4x Radial ProD2 stereo DI box

DJ set

2x Pioneer CDJ2000Nexus
1x Pioneer DJM900
1x QSC K8 monitor (op statief)
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LICHT
Techniek Theaterzaal - Licht

TOBACCO Theater

Desk

1x High End Systems Roadhog 4

Dimmers

1x TTL 12 kanaals dimmer t.b.v. halogeen spots 
(huislicht)

Controls

1x ELC DMXLAN switch 8
1x ELC Node 8
1x ELC AC612 XUB
(standaard presets, achter de bar)

Hazer

1x JEM K1

Grid

8x Robe DL4S led profi le
8x Robe DL4F led wash
6x Robe LEDbeam 150
6x CLF Conan RGBW ledspot zoom 11-58gr
6x CLF tophat voor Conan

Plafond

4x 13m TDE ledstrip geïntegreerd in plafond

Muren

28x CLS Pixelbar tri-colore geïntegreerd in plint

Alle armaturen in TOBACCO Theater hebben een vaste positie en mogen 
niet veranderd worden. In het geval dat het noodzakelijk is om aanpassingen 
te doen in posities kan dit alleen in overleg met TOBACCO Theater en met 
schriftelijke toestemming. Voor exacte posities van de armaturen, adressering 
en modussen is er in de bijlage een lichtplan. Tevens is er de mogelijkheid om 
extra materialen aan het grid te bevestigen. Echter dient dit altijd in overleg te 
gebeuren en met schriftelijke toestemming van TOBACCO Theater.

Details, Details, Details.                De Studio

Details, Details, Details.                     Entree
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Video

Po
di

um

Techniek Theaterzaal - Video & Podium

TOBACCO Theater

Wij adviseren altijd een podiumhoogte van 40cm i.v.m. de videoprojectie.

Projector (main)

1x Barco RLM-W12 WUXGA 3-chip DLP projec-
tor, lichtopbrengst is 11.500 ansilumen
(Projector hangt in grid midden zaal)

Projectiescherm

2x Stumpfl Magnum 6m breed electrisch 
rolscherm
16:9 beeldverhouding schermvullend
4:3 beeldverhouding niet schermvullend
(Projectiescherm hangt achter/boven podium)
6m breed en in hoogte verstelbaar

Projectoren zijmuren

Op aanvraag
2x Panasonic VZ570EJ LCD projector 4800 
ansilumen

Afkijkscherm podium

Op aanvraag
1x Philips 27 inch LED display Full HD IPS 
(inclusief zwarte ombouw)

Videoregie

1x Barco/Folsom PDS902-3G switch/scaler 
(9 inputs en mogelijkheid voor logo weergave)
1x Philips 17 inch LCD preview display

Laptop

1x Apple Macbook Pro 13 inch retina-SSD 
(office-PVP)

Presentatiemiddelen

1x DSAN Perfect Cue mini (presentatie-klikker, 
2x hand-klikker, 1x ontvanger)

Podium 4x2m

Standaard opstelling podium
(4m breed x 2m diep x 40cm hoog)
Afwerking met zwarte balletvloer

Podium 6x3m

Op aanvraag
(6m breed x 3m diep x 40cm hoog)
Afwerking met zwarte balletvloer

Podium 8x3m

Op aanvraag
(8m breed x 3m diep x 40cm hoog)
Afwerking met zwarte balletvloer

Podium ...x...m

Op aanvraag

Details, Details, Details.                                                                  De Theaterzaal
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OVERIGE
SPECIFICATIES

Techniek Theaterzaal-  Specificaties

TOBACCO Theater

Afmetingen theaterzaal

15m lengte x 13m breedte x 5,5m hoogte
(5,5m is de vrije hoogte van de vloer tot aan het 
grid)

Stroomvoorziening

1x 32A CEE aansluiting links podium/nood-
uitgang
1x 32A CEE aansluiting in regiehok

Hoogwerker

TOBACCO Theater is in het bezit van een Alplift 
hoogwerker. In overleg kan hier gebruikt van 
worden gemaakt.

Laden en lossen

Tussen 07:00 uur en 11:00 en alleen toe-
gestaan vanaf de hoofdentree aan de Nes 75. 
Let op: Theaterzaal is alleen te bereiken via de 
hoofdentree en bevat een trap met zeven 
treden.

Niet toegestaan

Gebruik van confetti (streamers in overleg)
Gebruik van pyrotechniek
Gebruik van niet-vlamwerende decoratieve 
materialen

Schade en/of vermissing

Dit is ten alle tijden verantwoordelijkheid van 
de huurder / opdrachtgever. TOBACCO Theater 
zal schades laten herstellen door een pro-
fessionele partije en volledig doorbelasten. 
Hieronder valt ook de kunst in TOBACCO 
Theater. Voor het verplaatsen van de kunst 
worden extra kosten in rekening gebracht.
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ONZE VRIENDEN
WALL OF FAME

TOBACCO Theater

Onze gehele Wall of Fame is te bewonderen in de gang naar de kleedkamers,
in onze story ‘Friends’ op instagram: www.instagram.com/tobaccotheater 
en op onze website: www.tobacco.nl

Wall of Fame
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Pakketten
Techniek Theaterzaal- Pakketten

TOBACCO Theater

Standaard licht en geluid €995,00

Geluid met 2x microfoon
Licht (totale set-up)
Podium 4m x 2m op 40cm

Standaard video €375,00

Projector 11.500 ansilumen
Scherm 16:9 beeldverhouding 6m breed
Apple Macbook
Presentatieklikker

Standaard DJ set €325,00

DJ booth/meubel
2x Pioneer CDJ2000NXS
1x Pioneer DJM900
1x QSC K8 active DJ monitor op statief

Techniek personeel

Allround technicus €45,00 per uur
(minimaal zes uur, maximaal 10 uur)

Geluidstechnicus €500,00 per dag
(maximaal 10 uur)

Lichtoperator €500,00 per dag
(maximaal 10 uur)

Bovenstaande prijzen zijn inclusief reisvergoeding 
en parkeervergoeding

Details, Details, Details.                                Het Bankgeheim
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Onze TOBACCO playlist met lekker veel wereld muziek.
Open spotify - Klik 2x op zoeken - Klik op de camera 
rechts boven - Maak een foto van de code - Luister onze 
playlist, volgen mag!



AANVULLENDE
MOGELIJKHEDEN

Techniek Theaterzaal-  Aanvullende Mogelijkheden

TOBACCO Theater

Geluid extra

Draadloze microfoon handheld 
€80,00 per stuk

Draadloze microfoon headset
€95,00 per stuk

Monitor (per 2 incl. versterker)
€175,00

Catchbox inclusief microfoon 
(extra interactie met publiek)
€175,00

Extra Pioneer CDJ2000NXS
€175,00 per stuk

Overig geluid 
Op aanvraag

Licht extra

Kroonluchter Medium
(105cm breed x 90cm hoog)
€275,00 per stuk

Kroonluchter large
(125cm breed x 145cm hoog)
€375,00 per stuk

Overig licht 
Op aanvraag

Video extra

Projectie op zijwand per beamer
€95,00

Afkijkscherm op podium
€105,00

Livestream
Op aanvraag

Podium extra

6m x 3m op 40cm in zwart
€175,00

8m x 3m op 40cm in zwart
€250,00

Bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW maar inclusief de kosten voor 
arbeid en transport.

Naast deze standaard opgegeven opties leveren wij ook licht op maat. 
Wij werken nauw samen met een aantal professionele leveranciers waardoor 
het mogelijk is om alle denkbare materialen en merken te leveren. 
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Eenwieler
Op aanvraag



Techniek Studio

TOBACCO Theater

specificaties
studio
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“De één zet muziek op, de ander danst mee.”
- Johan Cruij ff.

Ellen Davidzon - “Johan Cruij ff”              



Geluid

video

Techniek Studio -  Geluid, Licht & Video

TOBACCO Theater

Mixer

1x Dateq Crew 7 channel mixer
(19 unch rack aan muur)

Speakers

6x JBL Control 25
1x JBL SB-2 Sub

Versterker

1x Crown XLS2000

Microfoon

1x AKG WMS draadloze handheld

Lic
ht Muren

18x CLS pixelbar tri-colore geintegreerd in plint 
langs de muren

Aansturing

1x Showtex Easy16 DMX 
(19 inch rack aan muur)
Verduistering op aanvraag

Projector

1x Panasonic VZ570EJ LCD projector 4800 ansi-
lumen

Scherm

Geen scherm, directe projectie op witte muur
(maximale breedte 3,8m, 16:9 beeld-
verhouding). Eventueel op aanvraag.

Aansturing

Op aanvraag
Standaard mogelijkheid voor het aansluiten van 
een laptop via VGA of HDMI (naast ‘scherm’)

Naast deze standaard opgegeven 
opties leveren wij  ook op maat. Wij 
werken nauw samen met een aantal 
professionele leveranciers waardoor 
het mogelijk is om alle denkbare 
materialen en merken te leveren. 
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ONZE KUNST

TOBACCO Theater

Onze gehele kunst is ook te bewonderen in de story ‘Kunst’ 
op instagram: www.instagram.com/tobaccotheater
en op onze website: www.tobacco.nl

Klein kunstje, groot geluk
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Anton Heij boer - De Can danseres

Ger Doornink - Pracht

Marilyn & Marlo - Cruz

Ruud de Wild - The show

Jordi Gomez - Last Supper Meeus van Dis - Het JipSieRij k

Claude vanHeye - MJ in Jordaan Donkersloot - Keith Richards

Julie Arvi - De Clown

Nico Koster - John Lennon

Richard Terborg - Dark Beauty

Fiep Westendorp - Amo

Ellen Davidzon - Johan Cruij ff

Karin Vermeer - Sophia Loren

The Cuban Lady  

Erwin Olaf -  Blonde Sien

Erwin Olaf - Separation 4

Linda van Wilsum - Intuition

Richard Terborg - Le Bouffon

Richard Terborg - Goth girl



Annuleringsvoorwaarden & Algemene gegevens

TOBACCO Theater

Catering, techniek en personeel

Bij schriftelijke annulering twee maanden of 
meer voor aanvang van uw evenement, wordt 
25% van het bevestigde in rekening gebracht.
Bij schriftelijke annulering één maand of meer 
voor aanvang van uw evenement, wordt 50% 
van het bevestigde in rekening gebracht.
Bij schriftelijke annulering 14 dagen minimaal 
voor aanvang van uw evenement, wordt 75% 
van het bevestigde in rekening gebracht.
Bij schriftelijke annulering op de dag van uw 
evenement tot en met 13 dagen voor uw uit-
voerdatum wordt 100% van het bevestigde in 
rekening gebracht.

Huur van het theater (Gedeeltelijk)

Voor uw reservering van één of meerdere ruim-
tes van TOBACCO Theater ontvangt u een beves-
tiging. Na uw definitieve akkoord is annulering 
van de ruimtes niet meer mogelijk.

Schade

Schade aan materialen en kunstwerken wordt 
ten alle tijden doorbelast. TOBACCO Theater zal 
de schade laten herstellen door een 
professionele partij en de kosten en waarde-
vermindering doorbelasten.

Verlichting

Bij gebruik van techniek op maat of kracht-
stroom, worden de extra stroomkosten in 
rekening gebracht
Tijdens het evenement kan er gebruik worden 
gemaakt van de basisverlichting (spot op 
podium, dakspotjes, LED - plafon- en muur-
verlichting). Licht in het grid is niet aangesloten 
en niet standaard inbegrepen in de huurprijs 
van de Theaterzaal. Indien u het licht naar wens 
wilt afstellen dient dit ten allen tijde in overleg 
met onze technicus te gebeuren. Extra licht 
wordt apart begroot.

Apparatuur

Er is een laptop aanwezig voor de beamer. De 
beeldprocessor kan diverse typen aansluitingen 
en resoluties aannemen van uw laptop (VGA, 
DVI, HDMI).

Geluid

In TOBACCO Theater geldt een geluidslimiet van 
maximaal 90 db tot 23:00 uur. Na 23:00 uur is 
het maximum 89 db.

Meubilair

Bij uw opstelling maken wij standaard gebruik 
van het industriële meubilair van TOBACCO 
Theater Naar wens kunnen wij voor u ander 
meubilair inhuren. De kosten worden apart be-
groot. Wij sturen u graag ons interieurboek toe. 

Entertainment

Naar wens kunnen wij voor u entertainment 
inhuren. De kosten worden apart begroot. Wij 
sturen u graag ons entertainmentboek toe. 

WiFi

Uw gasten kunnen gratis gebruik maken van 
het WiFi netwerk in TOBACCO Theater. Wij 
beschikken over een supersnelle verbinding 
van 300 mbit wifi. 

Netwerk: TOBACCO Theater 
Wachtwoord: guest@tobacco

annulerings-
voorwaarden

& algemene
gegevens
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Kunst

De kunst in TOBACCO Theater kan verplaatst 
worden. Voor het verplaatsen van de kunst 
worden extra kosten in rekening gebracht.



Op- & Afbouw

TOBACCO Theater

OP- &
AFBOUW
Algemeen

Op de dag van uw evenement kunt u vanaf 
09:00 uur opbouwen. De kosten voor een 
locatiemanager worden hiervoor doorberekend
€44,50 per uur excl. BTW

Tussen 23:00 uur en 07:00 uur is opbouwen 
of afbreken mogelij k in het theater. Laden en 
lossen is dan niet mogelij k. Voor de afbouw in 
de nacht wordt de locatiemanager in rekening 
gebracht vanaf 02:00 uur.
€75,00 per uur excl. BTW

Voorafgaand aan de dag van uw evenement is 
het, in overleg, mogelij k om op te bouwen. De 
huur en locatiemanager wordt dan in rekening 
gebracht en minimale baromzet vervalt.

Opbouw van de techniek wordt meegenomen 
in de begroting. Veranderen uw wensen dan zal 
de begroting worden aangepast.

Consumpties tij dens op- en afbouw worden 
doorberekend.

Gebruik van de Alp hefl ift is altij d in overleg

Gebruik van de aanwezige Access goederenlift is 
altij d in overleg. Kosten van eventuele reparatie 
na gebruik zij n voor kosten van contractant.

Eventuele schade bij  op- en afbouw wordt door-
berekend in de eindnota van contractant.

Laden en lossen is alleen toegestaan tussen 
07:00 uur en 11:00 uur. Dit is alleen toe-
gestaan vanaf de hoofdentree aan de Nes 
zij de 75.

Overig

Voor de huur van TOBACCO Theater hanteren wij  
de annuleringsvoorwaarden zoals in deze 
offerte beschreven als geldend. Aanvullend 
gelden de algemene voorwaarden van 
PromoPodium B.V. De genoemde voorwaarden 
van TOBACCO Theater in de bevestiging gaan 
altij d voor de algemene voorwaarden van 
PromoPodium B.V.

Aanvullingen op bovenstaande dienen uiterlij k 
zeven dagen voor aanvang van het evenement 
te worden besproken en zullen apart worden 
begroot.

De huurder zal de zaal in ordelij ke staat achter 
laten en op het overeengekomen tij dstip 
ontruimen.

TOBACCO Theater is niet aansprakelij k voor de 
door de gebruiker meegebrachte materialen 
die voor, tij dens en na afl oop van de bij een-
komst in de zaal aanwezig zij n.

Details, Details, Details.              Kernwaarde

      Onze kunst                       Ger Doornink - Pracht
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