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10 jaar ‘t
’t Amsterdammertje: van 1857 tot nu

W

ij vieren dit jaar ons 10-jarig jubileum. Maar de
geschiedenis van ’t Amsterdammertje reikt veel
verder terug. Tot 1857 om precies te zijn. In dat jaar
werd deze oud Hollandse langhuisboerderij gebouwd. In een
langhuisboerderij liggen het woonhuis en het achterhuis in elkaars
verlengde. Wonen en werken onder één dak dus. Tot 1962 deed het
gebouw dienst als boerderij, daarna maakte de veestal plaats voor
Studio Idee. Een ruimte voor kunstenaars en allerlei vormen van
expressie: van ballet tot fotografie. Ook Koos Postema nam hier zijn
praatprogramma “Een groot uur U” op.
Na een grote verbouwing in 1983 heropende de monumentale
boerderij als Restaurant ’t Amsterdammertje en groeide de
brasserie uit tot een begrip in de Gooi- en Vechtstreek. Wist je dat ’t
Amsterdammertje één van de eerste plekken was die Nederlanders
in de jaren 80 liet kennismaken met een 3-gangen keuzemenu?
Inmiddels staan André en zijn vrouw Geneviève alweer 10 jaar aan
het roer van deze historische plek. Sinds 1857 is er veel veranderd,
maar gelukkig zijn de prachtige karakteristieke elementen van de
boerderij bewaard gebleven. Dus geniet van ons jubileummenu,
maar vergeet ook niet om je ogen de kost te geven.

Dinsdag t/m donderdag:
4 gangen € 70,- p.p.
Het jubileummenu bevat*:
• Aperitief
• Vier luxe amuses
• Menu ’t Amsterdammertje (4 of 6 gangen)
• Keuze uit drie presentjes
*Het jubileummenu is ook inclusief een wijnarrangement, water en koffie/
thee te boeken. 6 gangen € 157,50 p.p. 4 gangen € 120,- p,p,

in 1857.

Big band Loenen
in Studio Idee (1962)

André in zijn jongere jar
en als chef.

ee.
De toenmalige entr

Jubileummenu
Dinsdag t/m zaterdag:
6 gangen € 87,- p.p.

De langhuisboerde
rij

Keuze uit drie presentjes:
•
•
•

Mooie borrel- of snijplank
van mangohout
Handig sommeliersmes
Prachtige olijfolie uit Sicilië

