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Factsheet voor verhuur
StadsSalon is de privé-woning en tevens cultuurhuis van Baptist Brayé en Tracy Metz.
Sinds 2005 organiseren wij culturele ontmoetingen op het gebied van kunst,
architectuur, design, film en urban issues. Dat doen we sinds kort vanuit twee
gerestaureerde stijlkamers aan de Herengracht te Amsterdam. Deze monumentale
ruimtes zijn in verschillende configuraties ook te huur voor vergaderingen, private
dinners of presentaties van 16 tot 48 personen. De opbrengsten daarvan komen ten
goede van onze culturele programmering.
StadsSalon is uitgerust met een audio/video installatie met groot projectiescherm
(3,20 x 1,80) en high quality beamer een klein podium (hxbxd 0,40 x 4,50 x 1,50),
luchtbehandeling, goede verduisteringsmogelijkheden, slimme belichting en een
kleine maar goed geoutilleerde pantry met koffie/thee, wijn, bier en frisdrank en
voldoende toiletten.
Bij gecaterde events (private dinners) kan de cateraar beschikken over een semiprofessionele keuken, deels uitgerust met consumentenapparatuur
(inductie/wok/vlakke grillplaat, 3 ovens, 2 servieswarmers) en deels met
professionele apparatuur (2/3 GN 6 rack combisteamer, koeling), veel afzetruimte en
een apart spoelgedeelte met professionele glazenspoelmachine voor 40x40 kratten.
StadsSalon heeft eigen servies en bestek voor sit-down dinners tot 24 couverts,
buffetten tot 50 personen en voldoende glaswerk.
Cateraars hebben via een aparte dienstingang toegang tot een professionele keuken.
Minder validen kunnen vanaf de straatzijde (drie traptreden naar beneden) via het
souterrain en interne lift de stijlkamers drempelloos bereiken. Ook de toiletten zijn
drempelloos toegankelijk, maar er is geen speciaal invalidentoilet

Bij huur van de salon zijn standaard de volgende zaken beschikbaar:
Diverse meubelstukken -voor indelingsmogelijkheden zie onze plattegronden 4 opklapbare en verrijdbare tafels 90x180
 24 + 10 stoelen + 16 klapstoelen (totaal 50)
 extra zitplaatsen op vaste bank en of krukjes
 2 biertafels
 6 podiumdelen voor een podium van hxbxd 40x450x150 (heel) of 40x450x75 (half)
 afsluitbare garderobe
Pantry voor self service
 Klein werkblad met spoelbakje
 Quooker (kokend water voor thee)
 Koelkastje voor frisdrank, water, wijn, bier
 Voldoende serviesgoed, bestek, glaswerk voor koffie/thee. lunch en borrel
 Nespresso professional (Zenius) koffiemachines voor espresso, lungo en decaf
 Nespresso professional melkschuimer voor cappuccino
(voor grote groepen filterkoffiezetapparaat + 3 thermoskannen (1,9 liter) en toebehoren)
 voldoende koffiepads, theezakjes, water en frisdrank
 op verzoek kan er ook gezorgd worden voor broodjes, wijn en bier en zoutjes
Techniek
 Groot projectiescherm met high resolution beamer
 Flexibele hookups voor laptops (VGA, HDMI, minijack)
 Ziggo, Sonos, Apple TV, wifi
 éénknops verlichtingsinstellingen (meeting/dinner/stage/speaker/film)
 zowel sunscreens (halflichtdoorlatend) als verduistering (luiken)
 akoestische voorzieningen voor ongestoorde conversatie
 keuze uit stereo, all channel of surround
 twee tafelmicrofoons
 open (gas)haard met éénknopbediening (on/off)
 luchtbehandeling en airco

Cateraars kunnen bij ons beschikken over de volgende spullen.
Keukenapparatuur
 inductieplaat
 vlakke grillplaat (tepan yaki)
 wokbrander
 professionele combisteamer 2/3 GN
 combimagnetron 2/3 GN
 combi steamer 2/3 GN
 bakoven 2/3 GN
 twee servieswarmers
 snijmachine
 keukenmachine met inductie
 quooker
 tweede Nespresso professional (Zenius) koffiemachine
 standaard consumentenvaatwasser (voor serviesgoed) (3 uur per run)
 professionele glazenspoelmachine met osmose voor 40x40 kratten (2 minuten per run)
 lege schone koelkast met roosters
 serveerwagen
 Philips Perfectdraft minibierpomp voor 8 liter vaatjes bier (Hertog Jan)
Serviesgoed –bone china–
 borden Ø 27 (24 stuks)
 borden Ø 23 (36 stuks)
 borden Ø 20 (100 stuks)
 schotels Ø 17 (36 stuks)
 schaaltjes Ø 15 (36 stuks)
Bestek
 bestek (24 couverts; mes,lepel,vork groot en klein)
 klein bestek voor buffetten; mes/lepel/vork (80/80/120 stuks)
 tafellinnen, tafellopers en servetten
Glaswerk (allemaal opgeslagen in 40x40 kratten, passend in de glazenspoelmachine)
 wijnglazen klein 24 cc (100 stuks, 4 kratten)
 wijnglazen groot 29 cc (32 stuks, 2 kratten)
 champagneglazen (50 stuks, 2 kratten)
 bierglazen (32 stuks, 2 kratten)
 waterglazen (48 stuks, 3 kratten)
 dubbelwandige thee/soep glazen 20 cc (48 stuks, 3 kratten)
 dubbelwandige koffie /cappuccino 15 cc (48 stuks, 3 kratten)
 dubbelwandige espressoglazen (40 stuks, los in krat), ook goed voor digestives met ijs
 dessertglazen (40 stuks, los op tableaus)
Diversen
 grote wijnkoeler; wijnkoelers (6 stuks), waterkaraffen (3)
 lekbakken en transporthondjes
 dienbladen schalen, bakken, opscheplepels, tangen
 2 x grote koelbox
 bestekbakken/ afruimbakken voor bufferen van vuile vaat

