Bistrotel ’t Amsterdammertje

Toegankelijk, onbevangen,
gastvrij en vrolijk
Fotografie: Muk van Lil
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Op een prachtige plek aan de Vecht in Nieuwersluis ontvangt Bistrotel ’t Amsterdammertje zijn gasten in heerlijke
sferen. Het historische pand onderging een grondige renovatie en werd voorzien van een sfeervolle lobby, een
zeer uitnodigend restaurant, een prachtig terras en elf comfortabele hotelkamers. Het prachtige sfeerbeeld is
ontworpen door HIP Studio x Studio Wim Hoopman en straalt klasse, vrolijkheid en toegankelijkheid uit.
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In Bistrotel ’t Amsterdammertje komt alles samen: van dag en nacht tot
jong en oud. Een plek, waar geen einde hoeft te komen aan een genietmoment. En waar de drempel laag is, maar het niveau hoog. Begin de dag
met een huisgemaakt stuk appeltaart op het zonovergoten terras aan de
Vecht of sluit de avond af met een espresso of een martini aan de bar.

Bestel alleen een dessert of zet de tafel vol heerlijke gerechtjes to share.
Met of zonder kinderen. Met stropdas of fietshelm. Met overnachting of
zonder. Vier het leven op jouw manier. Chef-kok André Gerrits en zijn team
serveren klassiekers zoals je ze nog nooit hebt geproefd.
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HEERLIJK SFEERBEELD
Het prachtige interieur draagt bij aan de heerlijke onbevangenheid die
het etablissement kenmerkt. Studio Wim Hoopman en HIP Studio werkten nauw samen en dat leidde tot prachtige ruimtes die aanspreken en
uitnodigen. Natuurlijke materialen zoals staal, hout en brons smelten op
prachtige wijze samen met het kleurrijke behang, de sfeerverhogende
verlichting en de bijzondere kunstwerken van Eiver Art Amsterdam. De
hoogteverschillen en het zeer diverse meubilair zorgen voor een prettige
geborgenheid.
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HISTORIE EN WARMTE
De luxe en comfortabele hotelkamers sluiten aan bij het fijne sfeerbeeld
op de begane grond, waarbij de houten balken tegen het plafond – ook te
zien in het restaurant – verwijzen naar de historie van het pand en tevens
warmte toevoegen aan de ruimtes. Het binnenvallende licht en de kunstwerken verrijken de kamers nog eens extra.

De Schone Zaak
Investeringsfonds De Schone Zaak is in september 2020 opgericht,
primair ten behoeve van horecaondernemers. Uit liefde voor de
branche en vanwege maatschappelijke betrokkenheid zet De
Schone Zaak zich in om ondernemers en hun werknemers de
mogelijkheid te bieden om uit de financiële problemen te raken,

DE VOLGENDE PARTIJEN WERKTEN MEE AAN DIT PROJECT:

ondernemers uitbreiding van hun ondernemingen te kunnen
laten realiseren of ondernemers in spe de kans te bieden hun
droom waar te maken. De Schone Zaak speelde ook een rol in de
ontwikkeling van Bistrotel ’t Amsterdammertje. De bestuurders –
onder meer topchef en ondernemer Ron Blaauw – schakelen voor
de inrichting en renovaties van de projecten HIP Studio en STUDIO
Wim Hoopman in. Partijen waarmee ze al jaren bekend zijn en die
keer op keer verrassende interieurs ontwerpen. Zoals bij Bistrotel
’t Amsterdammertje.

Studio Wim Hoopman
Hollandse Kade 34
1391 JM Abcoude
Tel: 06-53266133
wim@studiowimhoopman.nl
www.studiowimhoopman.nl

Eiver Art Amsterdam
Rijksstraatweg 41
3631 AB Nieuwersluis
Tel: 06-48580137
info@eiverartamsterdam.nl
www.eiverartamsterdam.nl

Maretti Lighting
Bolderweg 7
1332 AX Almere
Tel: 036-5326612
postbus@maretti.com
www.maretti.com

HIP Studio
Hollandse Kade 34
1391 JM Abcoude
Tel: 0294-280620
info@hipstudio.nl
www.hipstudio.nl

Bistrotel ’t Amsterdammertje
Rijksstraatweg 35-37
3631 AA Nieuwersluis
Tel: 0294-745833
info@bistrotelamsterdammertje.nl
www.bistrotelamsterdammertje.nl

Van de Graaf Interior
Mandenmakerstraat 4
5405 BJ Uden
Tel: 0413-368608
info@vandegraafinterieurbouw.nl
www.vandegraafinterior.nl

‘Our signature, your business’

Mandenmakerstraat 4
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Uden

0413 - 36 86 08
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www.vandegraafinterior.nl

