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BIJ AMRÂTH HOTEL MEDIA PARK

Media park
Hilversum



GASTVRIJ 
BIJEENKOMEN 
IN AMRÂTH 
HOTEL MEDIA 
PARK
Centraal gelegen in Nederland, nabij het Mediapark en het 

centrum van Hilversum, met gratis parkeergelegenheid én 

op loopafstand van het station, vindt u Amrâth Hotel Media 

Park Hilversum. In één van de drie, van daglicht voorziene 

en eigentijds ingericht zalen, is het prettig bijeenkomen. 

Voor een kleine vergadering, training of presentatie tot 80 

personen of feestelijke gelegenheid in besloten gezelschap 

bent u bij Amrâth Hotel Media Park aan het juiste adres!



• PRESENTEREN

• VERGADEREN

• TRAINEN

• INFORMEEL SAMENKOMEN

ZALEN & ARRANGEMENTEN 
VAN AMRÂTH HOTEL MEDIA PARK

4-UURS ARRANGEMENT 

• Zaalhuur voor 1 dagdeel

• Beamer, scherm

• Notitieblokken en pennen

• Flip-over, papier en stiften

• Wi-Fi

• Parkeren

• Onbeperkt koffie/thee en water

• Assortiment zoetigheden

PRIJS PER PERSOON € 25,-

• Zaalhuur voor 3 dagdelen

• Beamer, scherm

• Notitieblokken en pennen

• Flip-over, papier en stiften

• Wi-Fi

• Parkeren

• Onbeperkt koffie/thee en water

• Assortiment zoetigheden

• Luxe broodjeslunch met melk en vruchtensap

• 3-gangen diner

PRIJS PER PERSOON € 82,50

• Zaalhuur voor 2 dagdelen

• Beamer, scherm

• Notitieblokken en pennen

• Flip-over, papier en stiften

• Wi-Fi

• Parkeren

• Onbeperkt koffie/thee en water

• Assortiment zoetigheden

• Luxe broodjeslunch met melk en vruchtensap

PRIJS PER PERSOON € 55,-

8-UURS ARRANGEMENT 12-UURS ARRANGEMENT 

4 UUR 8 UUR 12 UUR

ZAAL

Meetingroom 1

Meetingroom 2

Meetingroom 3

Serre

U-vorm InformeelTheater Prijs 4 uur Prijs 8 uur Prijs 12 uur
1 dagdeel 2 dagdelen 3 dagdelen

Diner

16

50

16

12

m2 Daglicht

12

45

12

-

20

25

20

-

25

60

25

-

50

100

50

50

40

122

37

40

€ 200

€ 350

€ 200

-

€ 250

€ 400

€ 250

-

€ 300

€ 450

€ 300

-

Board/Carré School

16

50

16

30

24 UUR

Op basis van aanvraag.

24-UURS ARRANGEMENT KOFFIE ARRANGEMENTEN

• Onbeperkt koffie, thee en water 

• Assortiment zoetigheden

PRIJS PER PERSOON € 11,- | 1 DAGDEEL

PRIJS PER PERSOON € 15,75 | 2 DAGDELEN

Het koffie arrangement is uit te breiden met frisdrank en een 

gezonde/hartige snack, prijs op aanvraag.

AUDIOVISUELE APPARATUUR

• Flipover

• Laptop

• Plasmascherm

20,-

100,-

200,-

€

€

€

Sluit een van de arrangementen niet aan bij u wensen? 

Neem gerust contact met ons op, dan stellen wij graag 

een arrangement op maat voor u samen. 

Bel naar 035 623 2444 of stuur een e-mail naar 

info@amrathhotelmediaparkhilversum.nl

ARRANGEMENT OP MAAT

VERGADEREN MET 
1,5 METER AFSTAND

Meer informatie over de 
huidige arrangementen vindt 
u op www.amrathhotelmedia 

parkhilversum.nl
Voor de zaalcapaciteit neemt u 
contact op met info@amrath
hotelmediaparkhilversum.nl

http://www.amrathhotelmediaparkhilversum.nl
http://www.amrathhotelmediaparkhilversum.nl
mailto:info%40amrathhotelmediaparkhilversum.nl?subject=
mailto:info%40amrathhotelmediaparkhilversum.nl?subject=




• Huisgemaakte soep

• Diverse broodjes en broodsoorten

• Selectie van diverse vleeswaren en kaassoorten

• Koud vispallet met gevarieerde vissoorten

• Diverse salades

• Warme snack

• Verse fruitsalade

• Koffie, thee, melk en vruchtensappen

PRIJS PER PERSOON € 25,- | VANAF 10 PERSONEN

BUFFETLUNCH OF BRUNCH

• Verse soep

• Maaltijdsalade 

   (keuze uit Amrâth seizoenssalade, Niçoise of Caesar)

• Drankje naar keuze

PRIJS PER PERSOON € 20,-

HEALTHY LUNCH

LUNCH, BRUNCH 
& HIGH-TEA
Een energiegevende lunch als onderdeel van uw zakelijke programma of een brunch of high-tea voor een informeel samenzijn in de gezellige setting van ons restaurant? Het behoort allemaal 

tot de mogelijkheden bij Amrâth Hotel Media Park! Hieronder doen wij enkele suggesties. Wij zijn u graag van dienst; deel uw wensen en wij maken een passend voorstel!

BROODJESLUNCH

• Huisgemaakte soep

• 3 luxe broodjes divers belegd

• Hartige of gezonde snack

• Koffie, thee, melk en vruchtensappen

PRIJS PER PERSOON € 20,-

• Glas Prosecco met luxe amuse 

• Assortiment sandwiches, klassiek belegd 

• Warme scones met clotted cream, marmelade 

• Diverse soorten pastries en bonbons 

• Inclusief diverse soorten luxe thee of koffie

PRIJS PER PERSOON € 29,-

HIGH-TEA

Roombotercake

Luxe gebak

Petit fours

Petit fours met logo

Luxe taart 

€

€

€

€

€

2,50 p.p.

5,25 p.p.

4,00 p.p.

5,25 p.p.

5,25 p.p.

PATISSERIE

SNACKS

Hartige snack

Verse soep

Gezonde snack

€

€

€

5,25 p.p.

5,25 p.p.

5,25 p.p.



HAPJES & DRANKJES
Gezellig napraten in de bar, serre of op het terras na een enerverende dag? Amrâth Hotel Media Park biedt een ruim assortiment aan warme en koude dranken; van een 

schuimend kopje koffie, verse thee tot een goed glas wijn of een glaasje bubbels. Een hartige snack of bittergarnituur ter begeleiding maakt dit moment compleet!

BITTERGARNITUREN

• Luxe banketbakkerszoutjes 

   & gemengde nootjes

• Provençaalse olijven

• Portie oude kaas | fuet | grove mosterd

• Plateau Amrâth, mix van koude 

   en warme snacks

• Bourgondische rundvleesbitterballen

• Ambachtelijke kipgehaktballetjes 

   met tomatensalsa

• Risotto truffelbitterballen

• Kaasstengels

• Gefrituurde gamba’s

• Thais yakitori spiesjes met sweet chilisaus

• Chique de frites

• Bladerdeeg broodje (saucijzen, 

   kaas of geitenkaas met honing)

• Bapao Bun met Pulled beef

€

€

€

€

€ 

€

€

€ 

€

€

€ 

€

€

2,75

6,-

9,-

18,35

7,50

7,85

6,-

7,-

9,50

7,-

6,50

4,50

7,50

Huiswijn, per glas

Huiswijn, per fles

Prosecco, per glas

Bier van de tap, per glas vanaf

Port, Sherry, Vermouth, per glas vanaf

Jenevers, per glas vanaf

Whisky’s, per glas vanaf

Cognacs, per glas vanaf

€

€

€

€

€

€

€

€

4,25

22,50

6,50 

2,90

3,75

3,75

5,60

7,10

ALCOHOLISCHE DRANKEN

Koffie of thee, per kopje

Frisdrank, per flesje

Mineraalwater, per flesje

Mineraalwater, 0,5 ltr

Melk of karnemelk, per glas

Karaf sojamelk of haverdrink

Vruchtensap, per glas vanaf

Jus d’orange, per glas

€

€

€

€

€

€

€

€

2,85

2,95

2,95

3,95

1,75

8,-

2,95

4,20

NON ALCOHOLISCHE DRANKEN



Het sfeervolle en geheel in mediastijl ingerichte à la carte Restaurant van Amrâth Hotel Mediapark Hilversum, is met uitzondering van zondag, dagelijks geopend voor diner. 

Voor gezelschappen is er plaats aan de gezellige longtable of in de Serre. Dineren kan in menuvorm, of voor grotere gezelschappen op aanvraag in buffetvorm. 

Onze Chef helpt u graag bij het maken van een geschikte keuze.

De menusuggesties zijn op aanvraag beschikbaar en 

worden per seizoen samengesteld.  Voor gezelschappen 

tot 10 personen bestaat ook de mogelijkheid om à la carte 

te dineren in ons restaurant.

Voor gezelschappen vanaf 10 personen serveren wij 

ook een amuse diner; een feestelijk amusediner, een 

geserveerd diner in informele sfeer. Mogelijkheid tot 

uitbreiding is beschikbaar. 

PRIJS PER PERSOON | VIJF-GANGEN VANAF € 6,75 PER GANG

Variatie van zoete lekkernijen met o.a. omelette 

Siberienne, vers fruit, vruchten bavarois, chocolade 

mousse en mini crème brûlée

PRIJS PER PERSOON € 8,-

GESERVEERDE DINERS AMUSE DINER

Op basis van aanvraag, mogelijk vanaf 20 personen.

DINERBUFFET

DINERS & BUFFETTEN

Drie-gangen menu, vanaf

Vier-gangen menu, vanaf

€

€

27,50

32,50
DESSERT BUFFET



3 meeting ruimtes

Tot 100 personen

46 hotelkamers 
+ 16 appartementen

Nabij centrum Hilversum

Parkeergelegenheid

Restaurant & bar

24-uurs receptie

RESERVERINGSVOORWAARDEN
VOORWAARDEN M.B.T. RESERVEREN, ANNULEREN, WIJZIGEN EN BETALEN

OPTIONELE RESERVERING

Graag plaatsen wij voor u een optionele reservering, 

zodat u verzekerd bent van de gewenste accommodatie. 

Deze vrijblijvende reservering blijft in eerste instantie 1 

week van toepassing, tenzij anders is overeengekomen. 

Wanneer blijkt dat we de voor u in optie genomen 

accommodatie eerder, dus voor het verstrijken van 

de optie vervaldatum, definitief voor derden kunnen 

reserveren, dan nemen wij direct contact met u op. Wij 

verzoeken u dan om binnen 24 uur te beslissen of u de 

reservering wilt bevestigen of wilt laten vervallen. Zonder 

tegenbericht komt de optie na het verstrijken van de 

vervaldatum te vervallen. Een optie kan in overleg en op 

basis van beschikbaarheid worden verlengd, mits deze 

verlenging binnen de optietermijn schriftelijk of per e-mail 

door u wordt aangevraagd en wordt bevestigd door ons.

EVENEMENTENVERZEKERING

Om u te verzekeren tegen kosten in geval van een 

eventuele noodgedwongen annulering van uw reservering, 

kunt u een evenementenverzekering afsluiten. Indien 

er iets gebeurt waardoor uw evenement niet door 

kan gaan of uitgesteld moet worden, dan zal de 

verzekeringsmaatschappij de financiële schade die u lijdt 

vergoeden. Informeer naar een evenementenverzekering 

bij uw verzekeringsmaatschappij. 

DEFINITIEVE RESERVERING

De accommodatie wordt definitief gereserveerd als 

wij een getekend exemplaar van de toegestuurde 

reserveringsbevestiging retour hebben gekregen 

voor de vermelde vervaldatum. Als er zich na het 

tekenen van de reserveringsbevestiging nog wezenlijke 

veranderingen voordoen, dan zullen wij u een nieuwe 

reserveringsbevestiging ter ondertekening doen 

toekomen. Indien wij voor de vermelde vervaldatum geen 

ondertekende reserveringsbevestiging hebben ontvangen, 

dan behoudt Amrâth Hotel Media Park zich tot het 

recht de gereserveerde ruimtes opnieuw aan derden te 

verhuren. 

BETALINGSVOORWAARDEN

Amrâth Hotel Media Park behoudt zich het recht voor 

een vooruitbetaling te vragen, welke 90% van het begrote 

reserveringsbedrag inhoudt of een creditcardgarantie. De 

eindnota wordt na afloop toegezonden en dient veertien 

dagen na factuurdatum betaald te zijn. Zonder geldige 

betalingsgarantie dienen de kosten ter plekke in het hotel 

voldaan te worden. 

GARANTIEAANTAL GASTEN

Het aantal gasten dat op de reserveringsovereenkomst 

staat vermeld op het moment van ondertekening, zullen 

wij aanhouden als garantieaantal. Het garantieaantal 

is van toepassing op arrangementen en op alle overige 

genoemde zaken in de reserveringsovereenkomst die als 

zodanig worden genoemd.  Het definitieve aantal gasten 

dient uiterlijk 1 dag voor aankomst voor 12.00 uur te 

worden doorgegeven, indien dit afwijkt van het bevestigde 

garantieaantal in de reserveringsovereenkomst. Het 

garantieaantal dat 1 dag voor aankomst bij ons bekend is 

zal bindend zijn voor de factuur.

Garantieaantal gasten Aantal bij ondertekening

20% kosteloos verlagen Tot 7 dagen voor aankomst

10% kosteloos verlagen* 7 tot 1 dag voor aankomst

ANNULERING VAN DE RESERVERING

Op de gehele annulering van reserveringen zijn de 

Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. Op 

verzoek zenden wij u kosteloos een exemplaar hiervan toe. 

De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten 

gebruik maakt. De UVH zijn gedeponeerd ter Griffie 

van de Arrondissementsrechtbank te ‘s Gravenhage. 

Annuleringskosten worden berekend op basis van de 

begrote reserveringswaarde.

Meer dan 1 maand voor het gereserveerde tijdstip 35%

Meer dan 14 dagen voor het gereserveerd tijdstip 60%

Meer dan 7 dagen voor het gereserveerde tijdstip 85%

7 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip 100%



NEEM CONTACT MET ONS OP! 
Amrâth Hotel Media Park

Koninginneweg 30 1217 LA Hilversum

info@amrathhotelmediaparkhilversum.nl

www.amrathhotelmediaparkhilversum.nl

Alle prijzen in deze brochure zijn onder voorbehoud van wijzigingen en typefouten. Bij een herdruk van deze brochure komen de prijzen te vervallen en gelden de prijzen van de eerstvolgende druk. 


