
 

 

 

Dante heeft een ideale locatie aan de Spuistraat - tussen de Singel en het Rokin in -en is goed bereikbaar met 
het openbaar vervoer, de auto en de fiets.  
De sfeervolle en levendige omgeving maakt het tot een populair restaurant en bar voor lokale Amsterdammers 
en toeristen. Met de 'look en feel' van een mondain grand café    – welke niet zou misstaan in New York of 
Parijs – past Dante Kitchen & Bar goed in het Amsterdamse plaatje. 
  
Neem binnen lekker plaats op de grote Chesterfield bank of drink een kopje koffie op het Frans-aandoende, 
verwarmde terras aan de Spuistraat of in het zonnetje aan de Singel. 
De tijdloze en klassieke inrichting is warm, sfeervol maar bovenal gezellig. Het 'verrassende vintage klassieke' 
interieur – met hoge houten bar en hoge plafonds – is uitnodigend voor iedereen; of je nou met collega’s een 
drankje doet of met familie gaat dineren. 

 

 

Benieuwd wat Dante te bieden heeft?? 

Groepslunch – Vanaf 10 personen kunt u gebruik maken van ons speciale lunchmenu bestaande uit buffet met 

verschillende broodjes en soep. 

Groepsdiner – Gezellig dineren met een grote groep? Vanaf 10 personen serveren wij een speciaal groepsmenu, 

waarbij u keuze heeft uit verschillende menu’s. 

Feest -  Iets te vieren? Een huwelijk, jubileum, verjaardag, nieuwe baan of gewoon zin in een feestje, het kan allemaal! 

Wij kunnen voor u verschillende soorten feesten organiseren; een knalfeest met DJ, een staande receptie of een 

gezellige borrel. Omdat de organisatie van uw feest geheel met u in overleg gaat, voldoet het altijd aan uw wensens. 

 



 

 

Capaciteit en ruimtes 

Dante Kitchen & Bar beschikt over diverse ruimtes verdeeld over het pand, waardoor er voor elke gelegenheid een 

passende locatie te vinden is. Op verzoek kunnen meerdere ruimtes met elkaar gecombineerd worden.  

De lounge; is te reserveren voor maximaal 60 personen. Normaal dient de lounge als rookruimte, maar voor u kunnen 

we de ruimte rookvrij maken. In de lounge staat een tap installatie, geluid en beamer.  

Singelkant; deze ruimte staat een beetje los van de rest van de zaak. Het biedt uitstekende ruimte voor groepen die 

semi privé willen zitten. Ook voor een borrel dichtbij de bar is het ideaal. 

Restaurant; deze ruimte bevind zich op onze bovenverdieping met uitzicht op onze open kuiken. Dit gedeelte is ideaal 

voor groepen voor zowel lunch, diner als borrel.  

Spuikant; hier heeft u een lange tafel zo goed als in het midden van de zaak. Voor de een heel gezellig, voor de ander 

liever meer privacy.  

Bar; dit is de meest centrale plek van de zaak. Mooie impulsante flessenmuur en lekker dichtbij de bron! 

Vindt u in onderstaande informatie geen passend arrangement? Informeer ons over uw wensen en wij maken graag een voorstel op 

maat.  

 

 

 

 

 

Plek Borrel Lunch/Diner 

Singelkant 55  26 

Restaurant 115 60 

Bar 40  

Lounge 60  

Spuikant   17 



 

 

Lunchbuffet: 

Menu Durante 15,50 p.p.  

Soep van de dag 

Diverse sandwiches belegd met geitenkaas, Mortadella , tonijnsalade en Old Amsterdam 

 

Menu Alighieri 19€ p.p. 

Soep van de dag  

Diverse sandwiches belegd met Old Amsterdam, aardappel truffel salade, gerookte zalm en Spinata Romana  

Zoete verassing  

 

Alle lunch menu’s zijn inclusief melk, koffie, thee en (bruis)water  
Indien gewenst kunnen wij ook jus d’orange serveren voor een supplement van 2,50€ p.p. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Groepmenu’s 

Menu Inferno €18,50 

Siciliaanse tomatensoep 
- 

Penne arrabiata 
Tortellini met spinazie en ricotta 

 
 

Menu Purgatoria €23,50 
 

Salade Stagione Gegrilde portobello, pancetta, vijgen, tomaat & balsamico dressing 
- 

Pompoenravioli met salie botersaus  
Melanzana alla Parmigiana Aubergine, tomaten saus & Parmezaanse kaas 

- 
Panna cotta met bitterkoekjes 

 
 

Menu Abati 27,50 
 

Antipasto verschillende Italiaanse aperitief hapjes 
- 

Beefburger Prime Aberdeen agnus rund, gebakken ui, pancetta, cheddar kaas en huisgemaakte friet 
Pappardelle Salmone groene kruiden en Parmezaanse kaas  

Tortellini ricotta en spinazie 
- 

Appeltaart 
  Panna cotta 



 

 

Menu Paradiso €29,50 
 

Antipasto verschillende Italiaanse aperitief hapjes 
- 

Pescato del Giorno Vis van de dag met bijpassende garnituur 
Scalopino Kalfsvlees met seizoensgroenten, oven aardapppels en gorgonzola saus 

- 
Chocolade brownie met vanille ijs 

Cheesecake 
 
 

Menu Consiglio dei Cento €32,50 
 

Melanzana alla Parmigiana Aubergine, tomaten saus & Parmazaanse kaas 
Runder carpaccio Pesto, pijnboompitten en Parmegiano 

Salade gerookte zalm Witte bonen, granaatappel, rode ui en citrus dressing 
- 

Tagliata di manzo Gegrilde rib-eye, rucola Parmezaanse kaas, balsamico en seizoensgroenten 
Kabeljauw Ovenaardappels, spinazie en saus van Parmazaanse kaas  

Risotto van paddenstoelen met rucola 
- 

Tiramisu 
Kaasplateau  

 
SUPPLEMENT MENU INCLUSIEF DRANK €15,00 

o.b.v. 1/2 fles huiswijn, mineraalwater en koffie of thee na 

 

 

  



 

 

SMALL BITES 
 Olijven   €  4,50 

 Gemengde  noten      € 3,50 

 Vloerbrood met aioli en tepanade     € 5,00 

 Italiaans Kaasplateau    € 11,00 

 AntiPasto; diverse lekkernijen uit onze keuken      € 22,00 

 Hollands  bittergarnituur       € 13,50 

 Mini garnalenkroketten    € 6,00 

 Kaasstengels (8)     € 7,50 

 Ambachtelijke bitterballen (8)       € 7,50 

 Nachos met jalapeño, cheddar cheese ,guacamole en salsa     € 7,50 

 Diverse pizza’s naar keuze vanaf  

 Koud gemengd garnituur 

   € 12,00 
           € 7,50 

 Warm gemengd garnituur (25)    € 19,50 

 Warm gemengd garnituur (50)      € 37,50 

 Amsterdamse zuur        € 4,50 

 Ossenworst     €5,50 

 
HOLLANDS BORRELARRANGEMENT 

            
€ 8,00 P.P. 

  

 Bitterballen 

 Kaasstengels 

 Ossenworst  

 Nootjes 

 

  

INTERNATIONAAL BORRELARRANGEMENT  € 12,00 P.P. 

Selectie van internationale borrelhapjes  

 Bitterballen 

 Kaasstengels 

 Mini garnalen kroketten  

 Nootjes & Olijven 

 Provolone kaas  

 Pizza Bianca met Parmaham 
 

 


