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Vier het leven bij Amore op het Tiendplein. 
Een extravagante restobar waar je telkens opnieuw op 

ontdekkingstocht gaat. Amore wil dat je 
vrij en jezelf kunt zijn. 

Genieten en de tijd nemen staan hier centraal, 
geïnspireerd door de Mediterrane levensstijl. Het 
pand bevat twee kleine verdiepingen, een grote 

binnenruimte en een terras met heaters. Amore kan 
helemaal of gedeeltelijk afgehuurd worden, zo is er 

voor elke gelegenheid een gepast aanbod. 
Met catering door chef Sijbren voeg je een culinaire 
smaaksensatie toe aan jouw evenement. Hij kookt 

met ingrediënten van Nederlandse 
bodem, met hier en daar een Mediterrane invloed.

O
ver Am

ore
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O
peningstijden

woensdag tot en met donderdag              16:00 - 00:00  woensdag tot en met donderdag              16:00 - 00:00  
        

Opties binnen onze openingstijden:

              vergunning tot 01:00vergunning tot 01:00
vrijdag envrijdag en zaterdag                   16:00 - 00:00   zaterdag                   16:00 - 00:00  
                      vergunning tot 02:00vergunning tot 02:00



Wil je Amore helemaal voor jezelf? 
Dat kan, ook tijdens 

openingstijden! De zaak is licht, 
heeft verschillende open 

verdiepingen en de bar staat 
centraal. Perfect voor zakelijke

partijen!

Com
pleet

BINNENBINNEN
7070

ZITTEND
250250

STAAND

TERRASTERRAS
100100

ZITTEND

*** KASTICKET ****** KASTICKET ***
Amore RotterdamAmore Rotterdam

Tiendplein 1, 3014BHTiendplein 1, 3014BH
info@amorerotterdam.nlinfo@amorerotterdam.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TAFEL NR                        402TAFEL NR                        402

AFHUURAFHUUR
Locatie: Heel AmoreLocatie: Heel Amore

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tijdens openingstijden:Tijdens openingstijden: €2250 €2250 

Vragen? Stuur ons gerust Vragen? Stuur ons gerust 
een mailtje: info@amorerotterdam.nleen mailtje: info@amorerotterdam.nl

Klik hier voor 
arrangementen

Capaciteit: p p p

 +omzet garantie +omzet garantie



De rechterkant van Amore kan je 
los huren en wordt afgeschermd 
door een gordijn. Hierdoor kan 
je tijdens de openingstijden toch 
in een privé setting dineren, 
drinken en feesten. Leuk te 
combineren met de bottle 

service.

Entresol en souterrain
BINNENBINNEN

7070
ZITTEND  
STAAND

*** KASTICKET ****** KASTICKET ***
Amore RotterdamAmore Rotterdam

Tiendplein 1, 3014BHTiendplein 1, 3014BH
info@amorerotterdam.nlinfo@amorerotterdam.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TAFEL NR                        402TAFEL NR                        402

AFHUURAFHUUR
Locatie: RechtsLocatie: Rechts

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Huur van de entresol en Huur van de entresol en 
het souterrain.het souterrain.

€375€375

Vragen? Stuur ons gerust Vragen? Stuur ons gerust 
een mailtje: info@amorerotterdam.nleen mailtje: info@amorerotterdam.nl

Klik hier voor
arrangementen

Capaciteit: p

&



Kom borrelen bij Amore in het 
souterrain. Deze optie leent zich 
perfect voor borrels. Tot 22.00 
een privé borrel en daarna de 
nacht wegdansen op de door 

Amore gecureerde DJ’s. Vanaf 25 
personen. 

*** KASTICKET ****** KASTICKET ***
Amore RotterdamAmore Rotterdam

Tiendplein 1, 3014BHTiendplein 1, 3014BH
info@amorerotterdam.nlinfo@amorerotterdam.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TAFEL NR                        402TAFEL NR                        402

AFHUURAFHUUR
Locatie: SouterrainLocatie: Souterrain

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een mix van hapjes &Een mix van hapjes &
2 drankmuntjes (1 munt 2 drankmuntjes (1 munt 
voor bier/wijn/fris, 2 voor bier/wijn/fris, 2 
munten voor cocktails)munten voor cocktails)

€25 €25 p.p.p.p.  

Vragen? Stuur ons gerust Vragen? Stuur ons gerust 
een mailtje: info@amorerotterdam.nleen mailtje: info@amorerotterdam.nl

Klik hier voor
arrangementen

BINNENBINNEN
4040

ZITTEND  
STAAND

Capaciteit: p

&
Souterrain



De bovenverdieping is ook los te 
huur. Denk hierbij aan een 
babyshower, of juist een 

vrijgezellenfeest met bottle 
service. 

Entresol

*** KASTICKET ****** KASTICKET ***
Amore RotterdamAmore Rotterdam

Tiendplein 1, 3014BHTiendplein 1, 3014BH
info@amorerotterdam.nlinfo@amorerotterdam.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TAFEL NR                        402TAFEL NR                        402

AFHUURAFHUUR
Locatie: De EntresolLocatie: De Entresol

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omzet garantie inOmzet garantie in
te vullen met Chef ’s te vullen met Chef ’s 
Menu of een borrelMenu of een borrel

€600€600

Vragen? Stuur ons gerust Vragen? Stuur ons gerust 
een mailtje: info@amorerotterdam.nleen mailtje: info@amorerotterdam.nl

Klik hier voor
arrangementen

BINNENBINNEN
2525

ZITTENDCapaciteit: p



Buiten
openingstijden
Opties buiten onze openingstijden:

              vergunning tot 01:00vergunning tot 01:00
Maandag, dinsdag en zondag                       Maandag, dinsdag en zondag                       de hele dag de hele dag                                           
      
Woensdag tot en met zaterdag    09:00 - 15:00Woensdag tot en met zaterdag    09:00 - 15:00



Wil je Amore helemaal voor 
jezelf? Dat kan. De zaak is licht, 

heeft verschillende open 
verdiepingen en de bar staat 
centraal. Perfect voor een 

uitgebreid shared dining diner 
met aansluitend een feestje. 

Com
pleet

BINNENBINNEN
7070

ZITTEND
250250

STAAND

TERRASTERRAS
100100

ZITTEND

*** KASTICKET ****** KASTICKET ***
Amore RotterdamAmore Rotterdam

Tiendplein 1, 3014BHTiendplein 1, 3014BH
info@amorerotterdam.nlinfo@amorerotterdam.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TAFEL NR                        402TAFEL NR                        402

AFHUURAFHUUR
Locatie: Heel AmoreLocatie: Heel Amore

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De hele dag op maandag, De hele dag op maandag, 
dinsdag of zondagdinsdag of zondag
Een halve dag tot 15:00 Een halve dag tot 15:00 

€2500 €2500 

€1250€1250

Vragen? Stuur ons gerust Vragen? Stuur ons gerust 
een mailtje: info@amorerotterdam.nleen mailtje: info@amorerotterdam.nl

Klik hier voor 
de catering opties

Capaciteit: p p p



(A)more is more. Alle 
arrangementen worden bereid met de 
beste producten, die van zichzelf al 

erg smaakvol zijn. 

Het assortiment nodigt ook uit tot op 
ontdekking gaan. De menukaart van 
Amore bestaat uit ongecompliceerde 
gerechten, gemaakt om te delen. Het 
streven is om zo veel mogelijk lokale 

en biologische producten te 
gebruiken waar een mediterraanse 
draai aan wordt gegeven. Verwacht 
verfijnde maar robuuste smaken. De 
regelmatig wisselende kaart wordt 

mede bepaalt door welke 
ingrediënten op dat moment op hun 

best zijn. Ook heeft Amore een 
uitgebreide drankkaart met bubbels, 

natuurwijnen, sake, likeuren, 
scropino’s, speciale bieren en classic 
cocktails met een Italiaanse twist.

Arrangem
enten

**ARRANGEMENTEN****ARRANGEMENTEN**

Food & Food & 
drinksdrinks

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bottle Service 0.5l  + 6   sodas Bottle Service 0.5l  + 6   sodas 
Bottle Service 1  l   + 12 sodasBottle Service 1  l   + 12 sodas
Punch Bowl voor 4 personenPunch Bowl voor 4 personen
Natuurwijn arrangement vanNatuurwijn arrangement van  
4 glazen, bijpassend bij chefs 4 glazen, bijpassend bij chefs 
diner.diner.

Bier, wijn, fris arrangement:Bier, wijn, fris arrangement:

1e uur & 2e uur1e uur & 2e uur
3e uur3e uur
4e uur4e uur

Techniek op aanvraagTechniek op aanvraag

€55 of €55 of 
€100 €100 
€20€20
€25/28€25/28

**CATERING****CATERING**

add on:add on:
KITCHENKITCHEN

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koffie & Thee (self service)Koffie & Thee (self service)

Break sweetsBreak sweets
Basis lunch met broodjesBasis lunch met broodjes
Basis lunch met broodjes Basis lunch met broodjes 
met met verse sappenverse sappen
Luxe Amore lunchLuxe Amore lunch

€8 halve dag€8 halve dag
€13 hele dag€13 hele dag
€5 p.p.€5 p.p.
€12,5 p.p.€12,5 p.p.
€15 p.p.€15 p.p.

€22,5 p.p.€22,5 p.p.

€12,5€12,5
€20€20
€8,5€8,5

€36 p.p.€36 p.p.

excl.btwexcl.btw

€10€10
€9,5€9,5
€8,5€8,5

Amore borrel basisAmore borrel basis
Amore borrel luxeAmore borrel luxe
BittergarnituurBittergarnituur

Chef ’s Menu van 4 rondesChef ’s Menu van 4 rondes

excl.btwexcl.btw



LOCATIE

Brochure

Interesse in onze 
omvangrijke locatie? We kijken er 
naar uit om jullie te ontmoeten en 
samen alle mogelijkheden door te 

nemen.

Mail naar:
info@amorerotterdam.nl

mailto:event%40weelderotterdam.nl?subject=Aanvraag%20Weelde%20Rotterdam

