Stadsboerderij Osdorp is een

g ra t i s

STADSB OERDERIJ

buurtonderneming, midden in de

p a r ke

O S D O R P

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
en particulieren bijeenkomsten.
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Zoek je in Amsterdam
een locatie in het
groen voor een
vergadering,
training, workshop,
presentatie, receptie
of teamdag?
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Kies dan voor Stadsboerderij Osdorp
• Moderne, lichte ruimte van 100 m2
• Beamer, scherm, (muziek)installatie
• Internet
• Keuken, ook voor eigen gebruik
• Grote moestuin in groene omgeving
• Gratis parkeren

Meer weten?
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.

Stadsboerderij Osdorp

Botteskerksingel 30b, 1069 XT Amsterdam
www.stadsboerderijosdorp.nl

Workshop & Training
Vergaderen
Receptie & Presentaties
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Een prettige ruimte

of
es
si
on
el
ek
eu

eig

ke
n

en
mo
est
uin

Midden in
het groen

Met een eigen
keuken

te

Met plezier verzorgen we de gehele
catering voor u. U kunt de keuken
ook zelfstandig afhuren.
We werken met groenten en kruiden
uit eigen moestuin. Buiten eten?
Er zijn verschillende mogelijkheden.
Of combineer uw bijeenkomst met
een (kook)workshop!
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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.

De moestuin nodigt uit tot een
wandeling in de pauze of gewoon
even zitten in de kruidentuin.
Er zijn drie terrassen waar ook
gewerkt kan worden.

