Welkom bij Cannibale Royale – Brasserie
Extraordinaire. Sinds 2014 maken we met inmiddels 6
verschillende vestigingen deel uit van de
Amsterdamse en Rotterdamse horeca. Voor iedereen
die op zoek is naar goed eten, lokale en exotische
biertjes en natuurlijk prachtige wijnen die goed
samengaan met onze heerlijke gerechten.
De sfeer is laagdrempelig gezellig, zodat iedereen zich
welkom voelt. Muziek is een belangrijk element binnen
Cannibale Royale. Stijlen zoals Rap, R&B, Funk en
Blues staan centraal om de avond compleet te maken.
In deze brochure vind je alle informatie die je nodig
hebt om te reserveren bij één van onze vestigingen.
Un Bisou de Cannibale

Locatie:

Amsterdam Centrum

Maximale cap. groepen: 30 personen
Parkeren:

Kalvertoren garage

Bijzonderheden:

Midden in het centrum van
Amsterdam, wordt onze
allereerste vestiging veel bezocht
door gasten die plannen hebben voor
een concert, feestje of een bezoek aan
onze buren Disco Dollyen de
Bloemenbar.

Locatie:

Amsterdam Pijp
Museumkwartier

Maximale cap. groepen: 30 personen
Parkeren:

Albert Cuyp garage

Bijzonderheden:

Kenmerkend voor deze locatie is het
lokale publiek; de Pijp is een
populaire buurt. Om de hoek bij het
Museumplein en voorzien van een
heerlijk groot terras.

Locatie:

Amsterdam Wallen

Maximale cap. groepen: 30 personen
Parkeren:

Q-park Bijenkorf garage

Bijzonderheden:

Midden op de Wallen; een intieme oase
tussen de souvenirshops en de ramen.
Uiteraard komen hier toeristen,
maar de Amsterdammers weten ons
hier ook goed te vinden.

Locatie:

Amsterdam Noord | NDSM

Maximale cap. groepen: 100 personen, ook overdag of ‘s avonds af te
huren. Vergaderarrangementen ook
beschikbaar
Parkeren:

Op straat voldoende plek

OV:

Gratis NDSM Pontje vanaf Centraal Station

Bijzonderheden:

De NDSM werf is een broedplaats voor
creatief Amsterdam: deze bijzondere
voormalige scheepswerf is inmiddels aan het
veranderen naar dé trekpleister van
Amsterdam Noord. Perfecte locatie voor
(grote) borrels en/of diners. Voorzien van
een heerlijk overdekt en verwarmd terras.
Met het pontje vanaf het CS
ben je hier binnen 10 minuten!.

Locatie:

Amsterdam Jordaan, 9 straatjes

Maximale cap. groepen: 100 personen

Parkeren:

Garage Marnixtraat (Europarking)

Bijzonderheden:

In de bruisende Jordaan bevindt zich
onze 5e locatie. Voormalige
beroemde discotheek MAZZO is sinds
2019 omgebouwd tot een prachtig
restaurant met veel ruimte. In de
omgeving vind je oa de Westerkerk,
het Anne Frank Huis en de 9
Straatjes. Deze locatie is ook in z’n geheel af te
huren.

Locatie:

Westblaak 86, Rotterdam.

Maximale cap. groepen: 60 personen

Parkeren:

APCOA PARKING Westblaak

Bijzonderheden:

De zesde locatie van Cannibale Royale ligt
gelegen in hartje Rotterdam. Geniet van je
favoriete gerechten, lokale dranken met
uitzicht op het skatepark. Een plek die je niet
kan missen naast Rotterdams levendigste en
bekendste uitgaansstraat. Er worden regelmatig
evenementen en feesten georganiseerd.

Ook voor een sportief groepsuitje kan je bij ons terecht. Sinds 2021
maakt Gym Royale onderdeel uit van Cannibale Royale. Neem contact
met ons op voor een ideaal groeps- of teamuitje door bijvoorbeeld een
kickboksles te combineren met een diner arrangement!

Pakketten zijn geschikt voor groepen vanaf 15 personen. Alle gerechten komen
op grote planken op tafel, natuurlijk van precies dezelfde hoogstaande
kwaliteit als het à la carte menu én in een iets kleinere portie per item
zodat je álles kan proeven. Ideaal voor een grote groep!
Prijzen zijn per persoon en onder voorbehoud van prijswijzigingen.
Hoofdgerechten: Cannibale’s Favourite Ribs,
Burgers, Friet en lil’ Caesar (ook vegetarische
optie beschikbaar)
Voorgerechten: Nacho's, Chicken Wings en
brood met roomboter
Hoofdgerechten: Cannibale’s Favourite Ribs,
Burgers, Friet en lil’ Caesar (ook vegetarische
optie beschikbaar)
Voorgerechten: Nacho's, Chicken Wings en brood
met roomboter
Hoofdgerechten: Cannibale’s Favourite Ribs,
getrancheerde ”Modeste” Steak, Burgers, Friet
en lil’ Caesar (ook vegetarische optie
beschikbaar)

Voorgerechten: Nacho's, Chicken Wings en brood
met roomboter
Hoofdgerechten: Le Sympathique getrancheerd,
Le Modeste getrancheerd, L’Exceptionnel
getrancheerd, Friet en lil’ Caesar. Alle steaks
worden medium geserveerd

Voor een compleet vegetarisch gezelschap.
Voorgerechten: Nacho's, Cauliflower Wings
en brood met roomboter
Hoofdgerechten: Le Possible burger of
Cauliflower Steak, Crispy Broccoli, Sweet
Grilled Corn en Friet.

Selectie van onze beste desserts:
Cannibale’s Cheesecake, Putain Blanche en Le
Brownie

Start je event met een glas heerlijke Cava – 32,per fles (circa 6/7 glazen) of 5,- per glas.

Of start met een fles Champagne (Blanc de Blancs
Grand Cru) – 75,- per fles (circa 6/7 glazen)

Bestaat uit pils, huiswijn en frisdrank. 26,50 per
persoon voor 2 uur.

Bestaat uit pils, huiswijn, frisdrank, selectie van
sterke dranken.

32,50 per persoon voor 2 uur.

Er zijn twee mogelijkheden voor een borrel:
1: Nacho’s, Chicken Wings en bitterballen (9,-)
2: Nacho’s, Chicken Wings, bitterballen en Pork Belly
(14,-)

Wat de gelegenheid ook is, wij zorgen ervoor dat je
event nooit meer vergeten wordt.
Mocht je er na het doornemen van deze brochure nog
niet van overtuigd zijn dat wij de beste partij voor je
zijn, neem even contact op.
Onze sales medewerkers Caroline & Kim zijn flexibel en
kunnen meedenken met jouw event.
Vul het formulier in op cannibaleroyale.nl/groups of
bel met 020-21 111 16.
Un Bisou de Cannibale

