Stadsboerderij Osdorp is een

Zoek je in Amsterdam
Al l e s

Een locatie in het

vo o r

Groen voor een

uw f e

Feest met Familie
en Vrienden?
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wijk, midden in het groen. Onze
activiteiten en programma's zijn
gericht op stadslandbouw, natuur en
(samen) koken & eten. De boerderij
is exclusief te huur voor zakelijke

est

en particulieren bijeenkomsten.
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Graag ontvangen wij u op de boerderij voor
een oriënterend gesprek. Neem contact met
ons voor een afspraak via
info@stadsboerderijosdorp.nl of
bel 06 - 2423 8818.
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Meer weten?
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Botteskerksingel 30b
1069 XT Amsterdam
www.stadsboerderijosdorp.nl
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Stadsboerderij Osdorp

Kies dan voor Stadsboerderij Osdorp
• moderne, lichte ruimte van 100 m2
• 10 tot 100 personen
• Keuken, ook voor eigen gebruik
• vers en gezond eten uit eigen tuin
• speeltoestellen en speelveld
• gratis parkeren

STADSB OERDERIJ

buurtonderneming, midden in de

Feestelijke bijeenkomsten
Verjaardagen
Familie & vrienden
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Een prettige ruimte

Midden in
het groen

Het hoofdgebouw  van de boerderij
heeft een grote, lichte ruimte van
100 m2. Deze is met een flexibele
wand in twee ruimtes op te delen. We
beschikken over internet, beamer,
scherm en geluidsapparatuur. U huurt
het hoofdgebouw altijd exclusief.

Met een eigen
keuken
U kunt de keuken zelfstandig
afhuren. Maar met plezier verzorgen
wij de catering. Laat u inspireren
door onze moestuin voor een
verrassende maaltijd!
De boerderij heeft  een stal met dieren
en een moestuin. Kinderen kunnen veilig
spelen op het speelveld of voetballen in het
park. De tuin nodigt uit tot een wandeling
of lekker buiten eten. Pak de fiets en verken
de Tuinen van West!

