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•

Het is niet mogelijk om bij No Rules
het bargedeelte af te huren op vrijen zaterdagen.

•

Alleen het vlondergedeelte van het
terras (tegen het pand aan - 3) kan
worden afgehuurd.

Dagdeel

Zondag - Donderdag

Vrijdag - Zaterdag

Dagdeel 1

09:00 - 16:00

09:00 - 16:00

Dagdeel 2

17:00 - 01:00

17:00 - 02:30

Neem contact op met onze salesafdeling voor de actuele prijzen van onze locatie
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Restaurant
& bar
No Rules is een #NotAnotherPizzeria midden in de
gezellige Amsterdamse De Pijp. Buiten het restaurant
en de bar verleend deze goed gelegen locatie zich
perfect voor verjaardagen, borrels, vriendendiner en
elke gelegenheid om wat te vieren.
Wij ontvangen je graag bij No Rules om jouw
gelegenheid bij ons te organiseren.
In deze brochure kan je alle belangrijke informatie
vinden die je nodig gaat hebben rondom het
organiseren van jouw event, maar twijfel natuurlijk niet
om contact met ons op te nemen.
P.S. Bij No Rules speelt de pizza de hoofdrol, maar
vergeet niet dat onze creatieve keuken onder leiding
van chef Richard Way een grote range aanbiedt
van (herkenbare) gerechten die perfect bij jouw
gelegenheid past.

Capaciteit
restaurant + bar
Sit-down:		

180 pax
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Bar
Ambiance, kwaliteit en gezelligheid is wat bij No Rules
voorop staat. Dit vind je allemaal terug bij ons in de bar,
de ruimte kan je apart afsluiten van het restaurant en is
voorzien van eigen ingang en sanitaire voorzieningen wat
perfect is als iets te vieren hebt met je eigen gezelschap.
De lange bar waar je met 20 personen aan kan zitten is
de ultieme plek om je te laten verassen door een heerlijke
cocktail van onze bartenders. Buiten borrels biedt de bar
ruimte ook zeker de mogelijkheid zich te verlenen voor en
walking of sit down diner.

Capaciteit bar
Sit-down:		
Borrel met statafels:
Presentatie:		
Feest:			

60 pax
150 pax
50 pax
150 pax
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T rras
Amsterdam is het mooist als de
zon schijnt en al helemaal in de
oude pijp. Het Heinekenplein is
een gezellig plein geworden waar
het terras van No Rules een groot
onderdeel van uitmaakt. Het is
dan ook de ideale plek om en stuk
van het terras te huren voor het
vieren van jouw borrel of diner met
vrienden, familie en/of collega’s.

Capaciteit
restaurant + bar
Sit-down:		

110 pax
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Coronaproof
borrelen of diner n
In deze periode hebben we extra maatregelen getroffen
bij No Rules om jouw borrel, diner of event zo coronaproof
mogelijk te maken. Bij vragen bel naar onze event-/
salesafdeling of mail naar events@norules.nl

Capaciteit
coronaproof

•
•

No Rules volgt en faciliteert de voorwaarden en
restricties die het RIVM stelt. Deze kunnen ten allen
tijden bijgesteld worden.

•

Punten om je handen te desinfecteren: bij binnenkomst, bar en toilet

•

Gerechten worden per gerecht uitgeserveerd
(borrelhappen, walking diner of een sit-down diner).

•

Er zijn verschillende looproutes binnen No Rules.

•

Er worden controlevragen gesteld bij binnenkomst.

Restaurant + bar:
sit-down 			

140 pax

•

Wij dienen te allen tijde een gastenlijst te hebben, van
alle aanwezige gasten.

Terras:
sit-down 			

70 pax

•

Wij zorgen dat alle gasten de mogelijkheid hebben om
per 2 personen op 1,5 meter te zitten.

Bar:
sit-down 			
borrel met statafels 		
presentatie 			
feest 				

30
60
30
60

pax
pax
pax
pax
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Drank
Welkomstdrankjes
Prosecco & Champagne
Prosecco per fles							
Prosecco per glas							
Champagne per fles							
Champagne per glas							

€
€
€
€

36,00
6,00
75,00
12,50

€
€
€
€
€

25,00
29,00
33,00
36,00
39,00

2 hours								
3 hours								
4 hours								
5 hours								
6 hours								

€
€
€
€
€

31,00
36,00
41,00
45,00
49,00

Cocktailbar per cocktail 							
Keuze uit alle coctails op de normale
drankenkaart van No Rules

€ 		

12,50

Sappenbar per sap 							

€ 		

5,00

Koffie & thee per persoon 							
Illy koffie en thee

€

5,50

Binnenlands drankarrangement (onbeperkt)
Onbeperkt Heineken tapbier, frisdranken, witte wijn,
rode wijn en rosé wijn, jenever, vieux en Martini.
2 uur									
3 uur									
4 uur									
5 uur 									
6 uur									
Buitenlands drankarrangement (onbeperkt)
Heineken tapbier, frisdranken, witte wijn, rode wijn en rosé wijn,
jenever, vieux, Red Bull, Martini, rum, vodka, gin en whisky.

Indien u kiest voor de afnamen van dranken op nacalculatie, is No Rules genoodzaakt
personeelskosten in rekening te brengen. Neem voor meer informatie contact met ons op.
Alle prijzen zijn exclusief BTW
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Borrelarrangementen
No Rules borrelarrangement

8.50 p.p.

Verkrijgbaar vanaf 8 personen

•
•
•

Gemengde Mexicaanse notenmix
Bitterballen

Mosterd-yoghurtcrème

Charcuterie

No Rules luxe borrelarrangement 		

18.50 p.p.

Verkrijgbaar vanaf 8 personen

•

Tonijn cornetto

Tonijn tartaar, gel van yuzu en furikake

•

Mini pizza’s
2 stuks met tomaat, avocado en Iberico ham

•

Krokante aardappel
Gerookt zout, spicy tomatencrème, bieslook en gepekeld vlees

•

Bitterballen
Mosterd-yoghurtcrème

•

Gelakte ribbetjes
Chili, pinda, jeneverbes, koriander, BBQ hoisinsaus

•

Krokante kip
Lak van soja, sake en honing

Mocht er een andere combinatie fingerfood wenselijk zijn, kan dit in overleg met de
contactpersoon.

Alle prijzen zijn exclusief BTW
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Sit-down dinn r
Wij bieden u de mogelijkheid om te kiezen tussen ons 3- 4 of 5 gangen menu, of het
No Rules deluxe menu. Natuurlijk houden wij rekening met wensen zoals vegetarisch
en/of speciale dieet wensen. Beschikbaar voor groepen vanaf 15 personen.

Drie gangen					

€

35,00

Voorgerecht
•

Steak Tartaar

•

Surf en turf

•

Salade Burrata

Amsterdamse uitjes, radijs,
gerookte avocadocrème, mosterdschuim en crostini

Tonijn, kalfsmuis, haricots verts,
zwarte olijf, rode ui en mesclun

Tomaat, basilicum, macadamia en yuzu vinaigrette

Hoofdgerecht
•

Tasting van No Rules pizza’s

Dessert
•

Framboos

Citroencurd, framboos ijs, perzik schuim en yoghurt crunch

(Supplement)
•

+€

7,50

Assortiment kaas

Notenbrood, marmelade en zuidvruchten

Alle prijzen zijn exclusief BTW
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Sit-down dinner
Vier gangen					

€

42,50

Amuse
Voorgerecht
•

Steak Tartaar

•

Surf en turf

•

Burrata

Amsterdamse uitjes, radijs,
gerookte avocadocrème, mosterdschuim en crostini

Tonijn, kalfsmuis, haricots verts,
zwarte olijf, rode ui en mesclun

Tomaat, basilicum, macadamia en yuzu vinaigrette

Tussengerecht
•

Kabeljauw

Riso nero, zeekraal, salty finger, schelpdieren
en Champagne beurre blanc

Hoofdgerecht
•

Tasting van No Rules pizza’s

Dessert
•

Framboos

Citroencurd, framboos ijs, perzik schuim en yoghurt crunch

(Supplement)
•

Alle prijzen zijn exclusief BTW

+€

7,50

Assortiment kaas

Notenbrood, marmelade en zuidvruchten
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Sit-down dinner
Vijf gangen					

€ 49,50

Amuse
Voorgerecht
•
•

Surf en turf

Tonijn, kalfsmuis, haricots verts, zwarte olijf, rode ui en mesclun

Zeebaars Ceviche

Baba ganoush, granaatappel, passievrucht, ingelegde rode peper,
kokos kaffir vinaigrette en koriander

Tussengerecht
•

•

Steak tartaar

Amsterdamse uitjes, radijs, grookte advocadocreme,
mosterdschuim en crostini

Salade burrata

Tomaat, basilicum, macadamia en yuzu vinaigrette

Tussengerecht
•

Kabeljauw

Riso nero, zeekraal, salty finger, schelpdieren en Champagne beurre blanc

Hoofdgerecht
•

Tasting van No Rules pizza’s

Dessert
•

Framboos

Citroencurd, framboos ijs, perzik schuim en yoghurt crunch

(Supplement)

•

+€ 7,50

Assortiment kaas

Notenbrood, marmelade en zuidvruchten

Alle prijzen zijn exclusief BTW
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Sit-down dinner
No Rules special m nu					
1.

€ 75,00

Welkomstcocktail & warme oester

Welkomscocktail met warme oester, frisse salade avocado, lak van 12 jaar oude ketjap &
ponzu hollandaise & vinaigrette van soja en saké.

2. Steak Tartaar

Amsterdamse uitjes, gemarineerde radijs, gerookte avocadocrème,
mosterdschuim en crostini

3. Coquilles

Bloemkool, macadamia, citroen en nootmuskaat vinaigrette

4. Kabeljauw

Riso nero, zeekraal, salty finger, schelpdieren en Champagne beurre blanc

5. Tasting van No Rules pizza’s

Proeverij van onze meest luxe pizza’s

6. Framboos

Citroencurd, framboos ijs, perzik schuim en yoghurt crunch

7.

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Mini espresso Martini 2.0 met Madeleine
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Vier jouw verjaardag bij
No Rul s
Jouw verjaardag vieren zonder regels, hoe leuk is dat?
Wij zouden het ontzettend leuk vinden als jij jouw verjaardag viert bij No
Rules en daarom doen we er ook alles aan om er een onvergetelijke middag
of avond van te maken.
Zie hier onder de extra's die we kunnen verzorgen voor deze speciale dag!

Upgrade jouw verjaardag:
Gepersonaliseerd verjaardagstaart vanaf 6 pax		
Welkomstdranken
Prosecco per fles 							
Prosecco per glas 							
Champagne per fles 							
Champagne per glas 							
Cocktail								

Alle prijzen zijn exclusief BTW

p.p. €

6.50

€ 36,00
€ 6,00
€ 75,00
€ 12,50
€ 12,50
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Food concepten
Oestermeisje

Vanaf € 530,00

Vanuit de speciaal voor haar ontworpen roestvrij stalen riem opent het
Oestermeisje live verse oesters voor uw gasten. Prijsindicatie op basis van
één meisje gedurende twee uur, met 150 oesters.

Patameisje

Vanaf € 675,00

Als een ervaren cortadero voorziet het Patameisje uw gasten van heerlijke
flinterdunne plakjes Pata Negra. Prijsindicatie op basis van één meisje
gedurende twee uur, met 150 porties.

Tafeldame

€ 645,00

De tafeldame serveert uw gasten hapjes, drankjes en/of goodiebags via
de tafel die zij om zich heen draagt. De tafeldame is tevens zeer geschikt
om uw gasten bij binnenkomst welkom te heten en te registreren.
Prijsindicatie op basis van één meisje gedurende twee uur. Finger food is
niet inbegrepen.

Alle prijzen zijn exclusief BTW
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P rsoneel
Onderstaande prijzen zijn gebaseerd op uurtarief.
Andere diensten op aanvraag.
Manager

€ 49,50

Bediening

€ 30,50

Keuken

€ 35,00

Bovenste tarieven zijn alleen van toepassing als u meer personeel wenst
dan de standaard van No Rules en bij drank op na calculatie.
Gastvrouw of -heer

€ 37,50

Beveiliging

€ 45,00

Schoonmaker

€ 30,50

Garderobe

€ 30,50

* minimale afname is 4 uur.

Alle prijzen zijn exclusief BTW
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Licht & geluid
No Rules werkt samen met een vaste leverancier van licht-, geluiden presentatiebenodigdheden: Music and Productions. Door deze
samenwerking kunnen wij u diverse audiovisuele materialen van hoge
kwaliteit leveren tegen een zeer scherpe prijs. Wij behandelen iedere
verzoek als maatwerk, aarzel niet uw contactpersoon om meer informatie
en/of een offerte!
DJ & Crew
Door jarenlange ervaring op het gebied van evenementen bij
zusterbedrijven Strandzuid en Vondelpark3, heeft No Rules een brede
portefeuille aan muzikaal entertainment opgebouwd. Van netwerkborrels
tot huwelijksfeesten en van verjaardagen tot zomerfeesten, voor elk type
event heeft No Rules een geschikte DJ.
DJ per uur
Crew licht & geluid per uur

150,00
€ 49,50

* minimale afname is 4 uur.

Alle prijzen zijn exclusief BTW
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Style & brand jouw event
Style jouw evenement naar de mooiste locatie en maak er een omgeving
van om nooit te vergeten!
Bloemen 							op aanvraag
Balonnen 							op aanvraag
Fotograaf			 				vanaf 145,- p/u

Entertain jouw vent
Vermaak de bezoekers van jouw evenement en maak herinneringen die ze
nooit zullen vergeten!
Dj’s								op aanvraag
Livebrands							op aanvraag
Cocktailbar			 				op aanvraag

Alle prijzen zijn exclusief BTW
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