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Komende decembermaand verandert ons Amsterdamse 
Cultuurdorp in een beeldschoon kerstparadijs met twee 
uitzonderlijke diner-concepten in de unieke eventlocaties van 
Westergas. Westergas slaat handen ineen met twee geprezen 
producenten om jouw kerstdiner onvergetelijk te maken.

In de iconische, ronde Gashouder verwelkomt Brownys van 9 tot 
en met 18 december haar gasten met het gloednieuwe concept 
‘Up in the sky’ om het samenzijn op spectaculaire wijze te vieren.

De 360º experience ‘The Greanery’ trekt in het multifunctionele 
Transformatorhuis om daar van 24 november tot en met 24 
december hun gasten te ontvangen, waarbij duurzaamheid in het 
bijzonder in de spotlight staat.

We stellen je graag voor aan onze partners met wie we jullie 
memorabele avond bezorgen.

HAPPY HOLIDAYS
“Ho ho ho, Merry Christmas”



De adembenemende Gashouder wordt van 9 tot en met 
18 december een plek om het samenzijn op onvergetelijke 
wijze te vieren. Met de gehele productie in handen van 
evenementenbureau Brownys is niets, maar dan ook niets, te gek.

De Gashouder wordt gesplitst in twee areas: In de diner area 
serveert Brownys met haar ervaren partners een sit down 
viergangendiner tot 1000 personen. Vanaf 1000 personen wordt 
deze area getransformeerd met foodtrucks voor een lopend buffet 
met eten van hoge kwaliteit in een ontspannen en ongedwongen 
sfeer. En, het mag niet ontbreken, een party area waarbij de 
naam voor zich spreekt.

De gasten kijken avondlang hun ogen uit. Aan entertainment 
geen gebrek, zelfs al vliegend komen de uitzonderlijke acts 
voorbij. Natuurlijk begrijpen we dat je jouw avond het liefst in 
de branding van jouw bedrijf ziet, dus zelfs dat kan geregeld 
worden: Voor één avond jullie eigen customized spektakel 
in de Gashouder. 

Begint het al te kriebelen? Yes! We kunnen niet wachten met je 
aan tafel te gaan.

UP IN THE SKY
GASHOUDER
“Come together and celebrate!”
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Het unieke Transformatorhuis transformeert een maand lang tot 
‘The Greanery’, waar industrie en duurzaamheid samenkomen.

Vanaf het moment dat gasten arriveren begint een ware 
culinaire reis waarbij iedere gang de industriële ruimte van 
het Transformatorhuis volledig verandert en waan je je in een 
spectaculaire setting door middel van 360º videomapping, 
muziek en entertainment waaronder adembenemende live acts.

Het vijfgangendiner wordt gesierd door het thema ‘Regions of 
Holland’ waarmee verschillende wereldkeukens bij elkaar komen 
en de chefs enkel werken met hoogwaardige seizoensproducten. 
Als kerst op de taart geniet je tijdens het diner van een 
zorgvuldig samengesteld wijnarrangement.

Het betoverende pop-up restaurant is daarbij ook beschikbaar 
voor kerst borrels in de middag of vooravond. Deze optie is 
beschikbaar voor alle soorten bedrijven, van klein tot groot, 
op maat gemaakt voor ieder budget.

The Greanery takes it to a whole other level!

THE GREANERY
TRANSFORMATORHUIS
“In our minds, change runs through the stomach, 
with food as the ultimate connector.” 
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Toegewijde hosts + welkomstdrankje

Brood om te delen en andere voorgerechten

Vijf gangen ‘Regions of Holland’ diner

Wijn-, water- en koffiearrangement

De volledige productie van het evenement ‘The Greanery’ 
bij het Transformatorhuis

Showelementen, acts en entertainment per gang om de avond 
te begeleiden

Speciaal openingsmoment

360 graden ‘The Greanery’ videoprojectieruimte

‘Neem me mee naar huis en plant me’ menu als giftcard, om 
thuis te planten

Ontwerp voor een emailuitnodiging

Vanaf 10 personen

Hostesses, catering personeel & overige staff volledig gestyled 
in thema

Amuses & tafelbites tijdens ontvangst

Welkomstdrankjes

Nederlands gedestilleerde dranken gedurende de hele avond

4 gangen sit down diner van 500 tot 1000 gasten

6 gangen walking diner van 500 tot 2000 gasten

Aerial acts, show elementen, hosting gedurende het hele event 
& dansers tijdens feest

2 live bands & 1 DJ als muzikaal entertainment

Gepersonaliseerde signing & menukaarten

De algehele productie voor, tijdens & na het event door 
Brownys

Vanaf 500 personen

WHAT’S IN IT?
UP IN THE SKY THE GREANERY



LET’S DO THIS
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