Evenementenbrochure
Wat wèl mogelijk is in 2020

Welkom bij
Unlimited Label
Vindt u het op dit moment ook lastig om iets
leuks te organiseren voor uw collega’s, klanten,
teams of vrienden & familie? Bij Unlimited Label
hebben wij niet stilgezeten en hebben wij met
onze creatieve collega’s gekeken naar opties
die wel mogelijk zijn in deze tijd.
Boek een chef die voor uw team een diner bij
u thuis kookt, bestel voor het hele bedrijf een
borrelbox of verzorg een workshop bij iedereen
thuis in de huiskamer via een streamingsdienst.
Onze locaties zijn ook beschikbaar om uw
vergadering voor te zitten of om te presenteren
aan uw partners.
Wij zorgen dat al deze opties binnen de
maatregelen vallen en passen deze aan
op uw wensen. Hiervoor zijn onze sales
managers beschikbaar om samen met u een
passend evenement te organiseren voor u en
uw team binnen de maatregelen.
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WORK
AT
HOME
Boxen voor thuis zodat
het team als één voelt

In deze tijd zijn veel van onze collega’s thuis
aan het werk en zien we elkaar minder dan we
zouden willen. We missen een gezellig praatje
bij het koffiezetapparaat, een vergadering
in één ruimte, de iets te uit de hand gelopen
vrijmibo of het jaarlijkse personeels(Kerst)
event.
Naast work at home verzorgen wij voor u nu
ook vergadering at home, vrijmibo at home
of diner at home. We hebben een aantal
boxen samengesteld die wij voor u verzenden
naar uw collega’s. Dit kan voor een team van

4 personen of een bedrijf van 500 personen.
Zo kunt u gezamenlijk genieten van de
vergaderboostsmoothie,
de
homemade
cocktail of zelfs een 6 gangen diner.
Bekijk hieronder al onze mogelijkheden die
wij als voorbeeld hebben samengesteld.
In overleg kunnen we hier aanpassingen
in maken of producten vanuit uw bedrijf
toevoegen om het nog persoonlijker te
maken. Alle boxen komen met een (Kerst)
verrassing van ons om de ervaring compleet
te maken!
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DINNER
AT
HOME
Boxen voor thuis zodat
het team als één voelt

DINNERBOX

Tijd voor teambuilding? Dan is de dinerbox
perfect! Kies uit een geheel verzorgd 3- of
4 gangendiner, inclusief sfeerlicht, kaarsje,
Spotifylijst,
menukaartjes
en
drankjes.
Hiernaast kan je als werkgever ook nog een
leuke persoonlijke boodschap of opdracht
meesturen. Ook leuk om te combineren met
een workshop. Alle dinerboxen zijn voorzien
van een menu met instructies.

Zuidpool

o
o
o
o

Carpaccio van bieten met geitenkaas
Knolselderij truffelsoep (bij 4 gangen)
Geroosterde oerpeen, met 			
saffraansaus, fregola, gebrande
puntpaprika, en amandelen

No Rules

o
o
o
o

Steak tartaar, Amsterdams zuur, 		
avocadocrème, mosterdschuim
en crostini
Ravioli gevuld met zongedroogde 		
tomaat, Taggiasche olijf en ricotta
(bij 4 gangen)
Piepkuiken, pompoen, vadouvan, 		
tandoori met komijn ponzu jus
Yoghurt, yoghurtmousse, blauwe bes,
crumble en basilicum olie

Optioneel: Overheerlijke cocktail

Vegan brownie met hemelse modder

Vondelpark3

o
o
o
o

Carpaccio van eekhoorntjesbrood 		
met een duxelles van spruitjes en een
gel van balsamico
Pompoensoep met kokos-schuim
(bij 4 gangen)
Marokkaanse Tajine
Pure chocolademousse met hangop
en kersenmerengue

Het is ook mogelijk om de menu’s vegetarisch
te bestellen. Tevens houden wij rekening met
dieetwensen en allergiën.
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VERGADEREN
AT
HOME
Boxen voor thuis zodat
het team als één voelt

Toch de lunch blijven verzorgen tijdens de
online vergaderingen? Wij leveren deze
vergaderboxen bij iedereen die in de meeting
aanwezig zal zijn thuis af. Alle vergaderboxen
zijn voorzien van een menu met instructies.

Zuidpool

o
o
o
o
o
o

1 bieten wrap met gegrilde groenten,
kipfilet, kruiden hummus
Paddenstoelenquiche met spinazie.
romanesco
Saladshaker, gerookte makreel, 		
haricots verts, ei, krieltjes, olijven
French dressing
1 stuk fruit
Detox sapje
Homemade energiereep

No Rules
Vondelpark3

VERGADERBOX

o
o
o
o
o
o

Vegan Tom Kha Kai soep
Kokosyoghurt met granola en noten
Bloemkool tabouleh salade
1 stuk fruit
Detox sapje
Homemade energiereep

o
o
o
o
o

Broodje steak tartaar
Avocado No Rules
Burrata salad
Homemade detox sap
Madeleines voor bij de koffie

Het is ook mogelijk om de menu’s vegetarisch
te bestellen. Tevens houden wij rekening met
dieetwensen en allergiën.

6

TEAMBUILDING
AT
HOME
Boxen voor thuis zodat
het team als één voelt

TEAMBUILDINGBOX

Een leuke afwisseling voor tussen de
vergaderingen door of wil je je personeel
thuis verrassen? Dan zijn 1 van onderstaande
opties leuk voor jullie bedrijf! Wij verzorgen
een complete box met alle benodigdheden,
ingrediënten en instructies, zodat je thuis
aan de slag kan gaan. Je kan kiezen voor
een instructiefilm online of wij begeleiden de
workshop of bingo via een streamingsdienst.
Shake mee met onze cocktailshaker Felipe of
bak je pizza onder begeleiding van onze chef
Richard.

Zuidpool
Winterse Cocktailworkshop
Maak samen met onze cocktailshaker de meest
lekkere winterse cocktails. Waar kan je deze
lekker bij drinken, waar komt dit vandaan en
hoe maak je deze het lekkerst? Je krijgt hierbij
een gepersonaliseerde cocktailshaker van het
bedrijf + alle ingrediënten.

Vondelpark3
Old Fashioned Bingo
Als vanouds met het team een spelletje
doen en de onderlinge competitie weer eens
aanhalen. Dat kan met onze Vondelpark Bingo,
gepresenteerd door een professional. Uw team
wordt thuis voorzien van een echte bingokaart
met ouderwetse bingostempel, en het zal ook
zeker niet ontbreken aan de bijbehorende
versnaperingen.

No Rules
Make your own No Rules Pizza
Wil jij thuis net zulke lekkere pizza’s maken als
onze Pizzaiolo’s?
Gedurende de workshop zullen wij je alle tips
& tricks leren voor het maken van een heerlijke
pizza. Hierbij word je begeleid door een van
onze pizzaiolo’s die jarenlange ervaring hebben
in dit vak.
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BORRELEN
AT
HOME
Boxen voor thuis zodat
het team als één voelt

Toch nog gezellig met elkaar kunnen borrelen?
Bestel dan een van deze borrelboxen. Zet je
Zoom/Teams/Hangout meeting aan, open je
bedrijfsspotifylijst en dance the night away!

Zuidpool

o

BORRELBOX

o
o
o
o
o

Charcuterie, diverse mediterraanse		
vleeswaren
2 soorten mediterraanse kazen
Crostini’s met zwarte peper en zeezout
Tapenade en aioli
Truffelchips
3 speciaalbier

No Rules

o
o
o
o
o
o
o
o

Jamon Iberico
Amsterdams zuur
Mini Pizza
Olijven
Huisgebrande noten
Speck
Blauwe klaverkaas
2 cocktails - Cucumber fields en
Passionfruit sour

Pas de aantallen aan per persoon, zodat het
gezin ook mee kan genieten!

Vondelpark3

o
o
o
o
o

Groentetuintje, hummus
Tapenade, tomatenchutney,
vegan aioli
Gemarineerde olijven
Crostini’s met zwarte peper en zeezout
2 verschillende soorten kombucha
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VRIJMIBO
AT
HOME
Vrijmibox abonnement

Ondanks het thuiswerken toch de vrijmibo
laten doorgaan? Daarvoor hebben wij de
Vrijmibox! Elke twee weken bezorgen wij deze
rond borreltijd thuis. Deze Vrijmibox bestaat uit
één van de verschillende borrelboxen en een
gepersonaliseerd cadeau vanuit jouw bedrijf!
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CHEFS
AT
HOME
Verras je team met
een diner aan huis

Kijk voor meer informatie op
www.unlimitedlabel.com
Klik op de playbuttons om de video’s te bekijken.

In deze tijd lekker blijven eten en af en toe
je collega’s of partners in de watten leggen,
zonder daarvoor zelf de hele dag in de keuken
te staan? Dat kan met onze chefs at home van
Unlimited Label!

o Voor alle menu’s bieden wij ook een vegan /

vegetarische optie aan en graag vernemen wij
bij het reserveren van een menu of er allergieën
en/of voorkeuren zijn.

o

Als u een van onze chefs boekt voor een
privé diner dan zal de chef met zijn team 1.5
uur van tevoren voor aanvang van het diner
bij u thuis zijn. Buiten Amsterdam rekenen wij
voorrijkosten.

o

Alle gangen worden ter plekke afgemaakt
en geserveerd met als doel een onvergetelijke
avond voor u te verzorgen.
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CHEFS
AT
HOME
Verras je team met
een diner aan huis

Zuidpool voorbeeldmenu

Vondelpark3 voorbeeldmenu

No Rules voorbeeldmenu

De Amsterdamse Zuidpool staat bekend om
zijn gezelligheid en lekkere winterse maaltijden.
De Hollandse keuken staat hierin hoog in het
vaandel.

Het Vondelpark is één van Amsterdams
mooiste plekken. De chique omgeving van het
park in oud-zuid is de perfecte inspiratie voor
een mooi samengesteld menu.

Een
verrassend
menu
zonder
regels
samengesteld door chef Richard Way. De chef
haalt alles uit de kast om zijn favoriete smaken
met jou en je gasten te delen.

Prijs vanaf €80,- p.p.

Prijs vanaf €80,- p.p.

Prijs vanaf €120,- p.p.
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Wij zijn al helemaal in de Kerstsferen en wij
hopen jullie ook. Alle bovenstaande opties zijn
ook te verkrijgen in de feestdageneditie.
Food & drinks zijn aangepast naar
het feestseizoen
De boxen zijn voorzien van;

o
o
o

Een Kerstcadeautje
Een feestdagen Spotifylijst
Een DIY glühweinpakket

Een leuk kerstcadeau voor je collega’s?
Geef een cadeaubon* of geef een geheel
verzorgd diner aan al je collega’s bij No
Rules, Strandzuid of Vondelpark3.
*De eerste €10,- op de cadeaubon krijg je
van ons.

Bestel voor uw team of voor op uw kantoor een
kerstboom en laat hem bezorgen door ons.
Bestel hem nu via
reserveringen@unlimitedlabel.com
Prijzen en afmetingen

o
o
o

150-175

€ 45,00

175-200

€ 57,50

200+

€ 80,00

Bezorgkosten - € 7,50

ONLINE PRESENTEREN
& VERGADEREN

Onze locaties zijn beschikbaar voor online
vergaderingen en presentaties.
De studio’s in Vondelpark3 zijn uitermate
geschikt voor een streaming van uw presentatie
voor uw team, bedrijf of partners. De studios
zijn voorzien van alle benodigde opnameapperatuur en de zalen zijn geschikt om met
een klein team bij elkaar te komen.
De zalen bij Strandzuid/ Zuidpool zijn groot
genoeg om binnen de maatregelen een
deel van het team te ontvangen en een
brainstormsessie, presentatie of vergadering
te houden, waarbij er direct gestreamd kan
worden naar de collega’s thuis.
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ONLINE EVENEMENTEN
& CONGRESSEN
In samenwerking met

Mocht u het groter aan willen pakken, dan is
het mogelijk om een geheel congres online te
organiseren. Met onze partner Starlive wordt er
een online ruimte gecreëerd alleen voor u en
uw team, bedrijf of klanten. Wij verzorgen de
benodigdheden voor thuis voor de vergaderingen,
de workshops of vrijdagmiddagborrels.
We sturen een registratie-e-mail voorafgaand
aan het exclusieve team-activeringsprogramma.
Deelnemers kunnen zich hier aanmelden voor
de verschillende workshops en activiteiten. Via

de gepersonaliseerde website kom je in een
virtuele entree. Deze lobby is aan te passen
aan uw huisstijl. In de virtuele lobby klik je door
de verschillende workshops en activiteiten.
Op maat gemaakt en voor u samengesteld.
Hierdoor kom je direct in de juiste Teamsomgeving. Nu ben je samen met je collega’s
of relaties deelnemer aan het programma.
Interactie is mogelijk tijdens de activiteiten.
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ONLINE EVENEMENTEN
& CONGRESSEN
Denk ook eens aan een leuk Sinterklaas
of Kerstevent voor het team met het gezin!

Voorbeelden:
Sinterklaas programma

o
o
o
o
o
o

Opening activiteiten kamers
Samen zingen om Sinterklaas te 		
onthalen
Sinterklaas op Podium
Kinderen Cadeaus zoeken 		
Activiteiten en dansen met DJ Piet 		
Einde Programma

Sinterklaas activiteiten
Mocht u het Sinterklaasfeest met collega’s
en familie willen vieren, dan is dit mogelijk. In
samenwerkingen met onze partner Starlive
organiseren wij nu ook online Sinterklaasfeesten. Nodig u team en familieleden uit voor
een gezellig dag met verschillende Sinterklaas
activiteiten.
Volg een workshop schminken, knutsel de
mooiste mijters of doe mee aan de mijter op
mijter af game. Tussen al deze activiteiten door
komt Sinterklaas op bezoek en deelt aan alle
kinderen een cadeau uit.

o
o
o
o
o

Schminken – schmink set
Ballon vouwen – ballonnen en een 		
pomp
Pepernoten bakken – ingrediënten
en recept
Knutselen - knutselspullen voor het
maken van een mijter
Pietenbingo – bingokaart
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We hopen jullie snel
weer te mogen ontvangen!

