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Meer dan 20 horecazaken vormen één weekend het grootste terras van Amsterdam 
Verkiezing beste terras van Amsterdam op eerste editie  
Het Amsterdamse Terrassen Festival 
 
Amsterdam – Op 1, 2 en 3 september komt Amsterdam samen om het officiële einde van 
het terrasseizoen te vieren. Het Oosterpark wordt met meer dan 20 horecazaken 
omgetoverd tot het grootste terras van de hoofdstad en daarmee is de Amsterdamse 
‘terrassen-cultuur’ officieel tot festival verheven.  
 
De meer dan 20 horecazaken zijn te vinden in alle stadsdelen. Ze bieden ieder hun eigen 
specialiteiten op het gebied van eten en drinken, zoals Gin Tonics van Venster 33, maar ook 
de street-food specialiteiten van Terpentijn zijn aanwezig.  
 
Verkiezingen 
Een vakkundige jury beoordeelt in aanloop naar het evenement alle deelnemende 
horecazaken om het beste terras van Amsterdam te kiezen. Naast de prijs voor ‘het beste 
terras van Amsterdam’ worden er ook prijzen uitgereikt in de volgende categorieën: beste 
barvrouw, beste barman, best getapte biertje, beste gin-tonic en beste personeel. De 
juryleden brengen onaangekondigd en in het geheim een bezoek aan de diverse locaties.  
 
Eerste jaar 
Het Amsterdamse Terrassen Festival vindt dit jaar voor het eerst plaats en is voor alle 
leeftijden toegankelijk. De entree voor het festival is gratis en naast eten & drinken valt er 
veel te beleven. Zo zijn er DJ’s van Bar Broker, is er een Silent Disco van Vondeldisco, 
verzorgt ook het karakteristieke Café Nol typisch Amsterdamse muziek en is er karaoke van 
Duke of Tokyo. Er is zelfs een opvang voor de allerkleinsten in de pas verbouwde speeltuin 
van het park, helemaal verzorgd door kinderopvang 24Nannies.  
 
Alle deelnemende partijen (a-z): 
Atelier   Bar Paul   Baut  Blauwe Theehuis 
Brandstof  Cafe Milo   Cafe Thijssen 
Czaar   Ebeling   Edel  Finch 
Het Paardje  Le Patron   Lempicka  
Meneer Nieges Panache   Partisan Roest 
Terpentijn x JAJEM Van Dam   Venster 33 
 
Het idee van het Amsterdamse Terrassen Festival is, hoe kan het ook anders, ontstaan op 
het terras. “Terrashangen zit diepgeworteld in het Amsterdamse DNA. Naast het feit dat we 
enorm graag het terras op gaan, vinden we het leuk om activiteiten in de stad te organiseren 
en het Amsterdamse nachtleven samen te brengen” Aldus Pieter Bertram - één van de 
initiatiefnemers. 
 
Datum:    1, 2, 3 september 2017 
Tijd:    12:00 - 23:00 uur 
Locatie:    Oosterpark, Amsterdam 
Prijs:    Gratis entree 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Noot voor de redactie – niet voor publicatie: 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tim Boersma, BFCC, via (035) 622 94 83 
of tim.boersma@bfcc.nl. 
 
Website: www.hatf.nl / www.hetamsterdamseterrassenfestival.nl   
Facebook pagina: www.facebook.com/hetamsterdamseterrassenfestival 	


