
 

  

 
 

Datum 

januari 2022 

E-mail 

restaurant@hubertusberkhoff.vova.nl 

 

Betreft 

Lunchen en dineren bij Hubertus & Berkhoff, De Culinaire Vakschool 

 

 

 

Hubertus & Berkhoff  

Bezoekadres Betuwestraat 29, 1079 PR Amsterdam 

T 020 579 71 90 | www.hubertusberkhoff.nl 

Onderdeel scholengroep Voortgezet Onderwijs van Amsterdam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte gasten, ouders/verzorgers, 

 

De afgelopen weken heeft u geen gebruik kunnen maken van onze restaurants voor een lunch of diner.     

Na de persconferentie van dinsdag 25 januari, mogen we gelukkig weer gasten ontvangen. Grand Café Sud 

is wel open gebleven voor het verkopen van maaltijden en bakkerij producten. Het kunnen verwelkomen van 

gasten is voor onze school heel belangrijk, want op die manier kunnen onze leerlingen hun kook- en 

serveerkunsten écht in de praktijk oefenen. We hopen u dan ook binnenkort weer een keer bij ons op school 

te mogen begroeten.  

 

Onderstaand zetten we voor u nog even de belangrijkste informatie op een rij: 

• Dineren: Op dinsdag- woensdag- en donderdagavond kunt u van 18.00 (aanwezig) tot 20.00 uur 

terecht voor een driegangen à la carte diner voor €16,00,- (excl. drankjes).  

• Lunchen: Elke middag in de week kunt u van 12.00 (aanwezig) tot 13.15 uur terecht voor een 

prachtig vers bereid driegangen menu voor €11,00,- (excl. drankjes). 

• Grand Café/ bakkerswinkel/traiteurbalie: In ons Grand Café kunt u elke schooldag van 10.00 tot 

17.00 uur terecht voor een heerlijk kopje koffie met een gebakje, een borrel met een bittergarnituur of 

een eenvoudig lunchhapje. Tevens is er in deze ruimte een bakkerswinkel waar u vers gebakken 

brood en gebak kunt kopen en vindt u een traiteurbalie met o.a. kant en klare maaltijden, verse 

soepen en salades om mee te nemen. 

• Grote groepen: Het is tevens mogelijk ons restaurant te reserveren voor grote groepen (vanaf 30 tot 

50 personen). Voor € 11,- wordt een driegangen, warme lunch geserveerd. Voor deze lunch worden 

de tafels mooi gedekt en wordt de bediening geheel verzorgd door enthousiaste leerlingen die het 

horecavak met hart en ziel beoefenen. 

 

Voor meer informatie kunt u de bijgevoegde brochure raadplegen. Ook vindt u in de bijlage onze menukaart. 

Wij raden u aan vooraf te reserveren via telefoonnummer (020) 579 71 90, via het reserveringsformulier op 

onze website (www.hubertusberkhoff.nl) of door een e-mail te sturen (restaurant@hubertusberkhoff.vova.nl) 

of zelf te reserveren via de site  Reserveren - Hubertus & Berkhoff (hubertusberkhoff.nl) 

 

Wij hopen u binnenkort in ons restaurant en/of ons Grand Café te mogen ontvangen! 

 

Met hartelijke groet, 

Sweder Bosch 

Teamleider praktijk Hubertus & Berkhoff                                                                                      

 

Bijlagen: 

• brochure Restaurant Délicieux en Grand Café Sud 

• menukaart restaurant Délicieux lunch en diner februari/maart 

 

 

http://www.hubertusberkhoff.nl/
mailto:restaurant@hubertusberkhoff.vova.nl
https://hubertusberkhoff.nl/restaurant/reserveren/


 

 

  

 

 

 

Datum 

9 juni 2017 

Kenmerk 

201706-0083 

 

 

 

 

 

 

Restaurant Délicieux 
Menukaart lunch en diner  februari/maart 2022 
 

 

Voorgerechten  

• Salade met gerookte zalm, knolselderij, dille en honing-mosterd dressing 

• Gebraden kalfsmuis met tonijnmayonaise, olijfjes, kappertjes en  
rucola 

• Risotto kroketjes met doperwten crème, Parmezaan en truffelmayonaise 
• Soep van de dag 

 

 

Hoofdgerechten  

• Stoofvlees met stamppotje rucola, pastinaak en rode uiencompote 

• Gebraden maiskipfilet met gnocchi, spinazie en salie-botersaus 

• Vis van de dag met schaaldierenjus, kokos-limoenrijst en roergebakken groenten 

• Gevulde portobello met gepocheerd ei, tomatensalsa en geroosterde courgette 

 

 

Desserts  

• Mango bavaroistaartje met mango compote, kokosijs en kokos tuilles 

• Tarte tatin van appel met kaneelijs en vanille/roomsaus  

• Stoofpeertje met Bastogne parfait , Bastogne rumble en slagroom 

• Kaasplankje met notenbrood en vijgenjam 
  
 
  
 

 
  

 

 


