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1 
Alle arrangementen zijn vrijblijvend en zonder verplichtingen.  

Alle genoemde prijzen zijn excl. 9% BTW, tenzij anders beschreven.  
Dit exemplaar geldt vanaf 1 januari 2019 en vervangt alle voorgaande uitgaven. 

 

 
Arrangementenoverzicht ichi-E 

2019 

 
 

Borrels | Lunch | Diner | Vergaderingen  
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Alle arrangementen zijn vrijblijvend en zonder verplichtingen.  

Alle genoemde prijzen zijn excl. 9% BTW, tenzij anders beschreven.  
Dit exemplaar geldt vanaf 1 januari 2019 en vervangt alle voorgaande uitgaven. 

 
Japans restaurant ichi-E 
Ichi-E is een eigentijds en veelzijdig Japans horecaconcept, waar alles draait om de pure beleving van de 
Japanse eet- en drinkcultuur, aangezet met een moderne twist. Gevestigd op de Arena Boulevard, in de nabijheid 
van het Amsterdam ArenA stadion, de Heineken Music Hall, Pathé Arena en de Ziggo Dome, biedt Ichi-E het 
publiek op maar liefst drie lagen een unieke Japanse culinaire beleving. 
 
Op de begane grond bevindt zich onze sushibar met in de zomer een terras dat uitkijkt over de Arena Boulevard. 
Naast onze ronddraaiende sushitrein kunt u in de sushibar heerlijke grillgerechten bestellen. Op de eerste etage 
bevindt zich ons shared-dining restaurant geheel in ‘Izakaya’ stijl. In de open keuken bereiden ervaren koks de 
heerlijkste grillgerechten van de Robata Grill. De Densha Lounge op de tweede verdieping is te reserveren voor 
uw besloten evenement.     
 
 
Densha Lounge 
De Densha Lounge is met verschillende kwaliteits-sakés, cocktails en verfrissende vruchtensmoothies de ideale 
locatie voor uw evenement. Ook bevindt zich op de tweede etage een intiem buitenterras met uitkijk op de 
treinperrons van station Amsterdam Bijlmer Arena. 
De Densha Lounge is af te huren voor een besloten feest van 40 tot 150 personen. Hierbij kan onder andere 
gedacht worden aan: vergaderingen, bedrijfs- of productpresentaties, recepties, feesten en borrel- en 
cocktailpartijen. De Densha Lounge beschikt over een beamer, scherm, draadloze microfoon, flip-over, full HD tv, 
muziekinstallatie en WIFI voor bijvoorbeeld uw presentatie of vergadering.  
Bij een minimum aantal van 40 personen rekenen wij geen zaalhuur voor de Densha Lounge. Voor groepen 
kleiner dan 40 personen wordt er zaalhuur in rekening gebracht of is het mogelijk om bijvoorbeeld uw borrel op de 
eerste verdieping in het restaurant te houden.    
 
Uiteraard zijn er meer mogelijkheden voor de organisatie van uw evenement in de Densha Lounge. Mocht u 
specifieke wensen hebben, neemt u dan contact met ons op, zodat wij kunnen kijken hoe hier het beste een 
invulling aan gegeven kan worden.  
 
Behoudens bij evenementen in de Heineken Music Hall, de Amsterdam ArenA en de Ziggo Dome bieden wij 
grote groepen speciale arrangementen aan, welke aantrekkelijk geprijsd zijn, zonder afbreuk te doen aan de hoge 
kwaliteit van ons restaurant. 
In dit arrangementenoverzicht vindt u de volgende soorten arrangementen: 

x Borrel Arrangementen (pagina 3) 
x Walking dinerarrangementen (pagina 4) 
x Lunch Arrangementen (pagina 5) 
x Diner Arrangementen (pagina 7) 
x Vergaderarrangementen (pagina 9) 
x Zaalhuur (pagina 10) 
x Catering (pagina 11) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ichi-E is MSC-gecertificeerd. Dit betekent dat  
enkele visgerechten op onze menukaart  
gemaakt zijn van duurzaam gevangen vis.  
Ons MSC registratienummer is: SGS-NL-MSC-C-0791 
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Alle arrangementen zijn vrijblijvend en zonder verplichtingen.  

Alle genoemde prijzen zijn excl. 9% BTW, tenzij anders beschreven.  
Dit exemplaar geldt vanaf 1 januari 2019 en vervangt alle voorgaande uitgaven. 

Borrel Arrangementen 
(Vanaf 20 personen) 
 
Arrangement A 
3 hapjes, 3 drankjes per persoon: 

x Luxe sushi & fingerfood 
x Keuze uit: Bier, Fris, Huiswijn, Binnenlands gedistilleerd, Koffie en Thee 
x Borrelnootjes 

 
Prijs per persoon: € 14.50 excl. 9% BTW 
 
Arrangement B 
4 hapjes, 4 drankjes per persoon: 

x Luxe sushi & fingerfood 
x Keuze uit: Bier, Fris, Huiswijn, Binnenlands gedistilleerd, Koffie en Thee 
x Borrelnootjes 

 
Prijs per persoon: € 18.90 excl. 9% BTW 
 
Arrangement C 
5 hapjes, 5 drankjes per persoon:  

x Luxe sushi’s, amuseglaasjes en fingerfood 
x Keuze uit: Bier, Fris, Huiswijn, Binnenlands gedistilleerd, Koffie en Thee 
x Borrelnootjes 

 
Prijs per persoon: € 23.90 excl. 9% BTW 
 
Borrelhapjes (los te bestellen incl. 9% BTW) 
 
Edamame        € 5.00 
sojaboontjes    
 
Shiso Ebi        € 7.50 
Gefrituurd shisoblad gevuld met tijgergarnalen .(6 stuks)    
 
Gyoza         € 7.00 
Gefrituurde  kippenvleespasteitje (4 stuks)     
 
Kara-age        € 7.50 
Krokante gefrituurde kipknabbels (6 stuks) 
 
Ika Furai        € 7.00 
Malse inktvis in een krokant tempurajasje (6 stuks)    
 
Yakitori         € 5.50 
Japanese Kipspies met originele Yakitorisaus.(2 stuks)   
 
Kreeftenbitterballen (6 stuks)      € 12.00 
 
Ichi-E platter        € 19.50 
Een selectie van heerlijke Japanse fingerfood: 
Gyoza (3), Kara-age (3), Crispy rock shrimp (6), Yakitori (2) 
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Alle arrangementen zijn vrijblijvend en zonder verplichtingen.  

Alle genoemde prijzen zijn excl. 9% BTW, tenzij anders beschreven.  
Dit exemplaar geldt vanaf 1 januari 2019 en vervangt alle voorgaande uitgaven. 

Walking Diner (voorbeeld vorkjesdiner) 
(Vanaf 30 personen) 
Als u en uw gasten eens iets volledig anders willen dan een formeel diner, of in de rij staan bij een buffet….dan 
regelen wij graag een walking diner voor u. dit concept is te realiseren tot 120 personen. 
 
Tijdens een walking diner genieten de gasten van diverse kleine gerechtjes op een informele en rustieke manier. 
De gerechtjes worden op plateau’s geserveerd en zijn met enkel stokjes de eten, en vormen met alle gangetjes 
tezamen een volledig diner. 
Afhankelijk van uw tijdschema kunnen tot 10 gerechtjes geserveerd worden, natuurlijk met inachtneming van uw 
wensen. We zorgen er op deze manier voor dat waar uw gasten ook staan of zitten, heerlijke en verrassende 
gerechtjes geserveerd krijgen. Onderstaand een aantal voorbeelden van hoe een dergelijk diner eruit ziet; 
 
Arrangement A (6 gangen) 

x Borrelnootjes 
x 3 drankjes per persoon, keuze uit: Bier, Fris, Huiswijn, Binnenlands gedistilleerd, Koffie en Thee 

 
x New style sashimi van zalm & tonijn 
x Luxe sushi 
x Luxe sushi 
x Yasai Tempura (gefrituurde groente) 
x Yakitori (houtskoolgegrilde kipspiesjes) 
x Saikoro Beef (Ossenhaas) 

Prijs per persoon: € 40.00 excl. 9% BTW 
 
Arrangement B (8 gangen) 

x Borrelnootjes 
x 4 drankjes per persoon, keuze uit: Bier, Fris, Huiswijn, Binnenlands gedistilleerd, Koffie en Thee 

  
x New style sashimi van zalm & tonijn 
x Luxe sushi 
x Luxe sushi 
x Ebi Tempura (gefrituurde garnaal) 
x Sake Yaki (Gebakken zalmspiesjes) 
x MSC Hotategai (Sint-Jacobschelpen) 
x Ramu (lamskoteletjes) 
x Saikoro beef (Ossenhaas) 

Prijs per persoon: €. 50.00 excl. 9% BTW 
 
Arrangement C (10 gangen) 

x Borrelnootjes 
x 5 drankjes per persoon, keuze uit: Bier, Fris, Huiswijn, Binnenlands gedistilleerd, Koffie en Thee 

 
x New Style sashimi van zalm & tonijn 
x New style sashimi van Hamachi en Wagyu Beef 
x Luxe sushi 
x Luxe sushi 
x Kara age (gefrituurde kipstukjes) 
x Hotategai Tempura (gefrituurde sint-jakobschelp) 
x Yaki ebi (gebakken garnaal) 
x Tuna steak (gegrilde tonijn) 
x Wagyu steak (gebakken wagyu beef) 
x Luxe dessert buffet met diverse ijstaarten & bavarois 

Prijs per persoon: €. 60.00 excl. 9% BTW 
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Alle arrangementen zijn vrijblijvend en zonder verplichtingen.  

Alle genoemde prijzen zijn excl. 9% BTW, tenzij anders beschreven.  
Dit exemplaar geldt vanaf 1 januari 2019 en vervangt alle voorgaande uitgaven. 

Share Lunch Arrangementen (voorbeelden)  
(Vanaf 20 personen) 
 
Of u nu met een gezelschap van 20, of 120 personen komt, bij Ichi-e is het mogelijk om een lunch in formele 
setting te organiseren. De onderstaande arrangementen betreffen dan ook het ‘’klassiek’’ lunchen, waarbij u en 
uw gezelschap aan tafel plaatsnemen vanaf de eerste gang en volledig bediend wordt. 
  
Onderstaande arrangementen zijn exclusief drankjes. U kunt naast de luncharrangementen ook een 
drankenarrangementen afkopen voor €2,50 per drankje (frisdrank, huiswijnen, bier, binnenlands 
gedestilleerd, koffie en/of thee). 
 
 
Lunch arrangement A: First experience Ichi-E 
 
Voorgerecht: 
Sashimi van zalm en tonijn  
Diverse sushi (ongeveer 6-8 stuks p.p.) 
Hoofdgerecht: 
Ryokuto Tempura (Haricots verts in tempura) 
Yakitori (gegrilde kipspiesjes) 
Usuyaki (Gegrilde ribeyerolls met knoflook en lente-ui) 
Tori Gyoza (Gegrilde kipdumplings) 
Saikoro Beef (gegrilde ossenhaas met teriyaki saus) 
Yaki Meshi (Gebakken rijst) of Yaki Udon (gebakken noedels) 

Prijs per persoon: € 30.00 excl. 9% BTW 
 
 
Lunch arrangement B: Full experience Ichi-E 
 
Voorgerecht: 
New style sashimi van zalm en tonijn  
Diverse luxe sushi (ongeveer 6-8 stuks p.p.) 
Hoofdgerecht: 
Ebi Tempura (gefrituurde tijgergarnalen in een tempurajasje) 
Yakitori (gegrilde kipspiesjes) 
Saikoro Beef (gegrilde ossenhaas met teriyaki saus) 
Usuyaki (Gegrilde ribeyerolls met knoflook en lente-ui) 
Ramu (gegrilde lamskoteletten) 
Suzuki Shiso (op de huid gegrilde zeebaars met ponzusaus) 
Yaki meshi (Gebakken rijst) of Yaki udon (Gebakken noedels) 
 
Prijs per persoon: € 40.00 excl. 9% BTW 
 
 
Arrangement C: Exclusive experience Ichi-E  
 
Voorgerecht: 
New style sashimi van zalm, St. Jacobschelp en wagyu beef 
Diverse exclusieve sushi (ongeveer 6-8 stuks p.p.) 
Hoofdgerecht: 
Ebi tempura (gefrituurde tijgergarnalen in een tempurajasje) 
Ryokuto Tempura (Haricots verts in tempura) 
Gyu-niku (gegrilde ossenhaas met teriyaki saus) 
Tori teriyaki (Gegrilde kippendijfilet met groene thee noedels) 
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Kamo (gegrilde eendenborstfilet)  
Lobster tail (gegrilde kreeftenstaart) 
Asparagus yaki (gegrilde asperges)  
Yaki meshi (Gebakken rijst) of Yaki udon (Gebakken noedels) 

Prijs per persoon: € 50.00 excl. 9% BTW 
 
Bovenstaande arrangementen zijn exclusief drankjes. U kunt naast de 
dinerarrangementen ook een drankenarrangementen afkopen voor €2,60 excl. 9% BTW 
per drankje (frisdrank, huiswijnen, bier, binnenlands gedestilleerd, koffie en/of thee). 
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Alle arrangementen zijn vrijblijvend en zonder verplichtingen.  

Alle genoemde prijzen zijn excl. 9% BTW, tenzij anders beschreven.  
Dit exemplaar geldt vanaf 1 januari 2019 en vervangt alle voorgaande uitgaven. 

 
Share Dining Arrangementen (voorbeelden voor de 1e verdieping)  
(Vanaf 20 personen) 
 
Of u nu met een gezelschap van 20, of 120 personen komt, bij Ichi-e is het mogelijk om een diner in formele 
setting te organiseren. De onderstaande arrangementen betreffen dan ook het ‘’klassiek’’ diner, waarbij u en uw 
gezelschap aan tafel plaatsnemen vanaf de eerste gang en volledig bediend wordt. 
  
Deze vorm van dineren leent zich uitstekend als u een traditionele restaurant ervaring wilt beleven. Mocht u op 
zoek zijn naar een ‘’andere’’ manier van dineren, bekijk dan vooral onze walking diner arrangementen op de 
volgende pagina. 
 
Arrangement A: First experience Ichi-E 
 
Voorgerecht: 
Sashimi van zalm en tonijn  
Diverse sushi 
Tussengerecht: 
Ryokuto Tempura (Haricots verts in tempura) 
Hoofdgerecht: 
Yakitori (gegrilde kipspiesjes) 
Sake Yaki (Gegrilde zalmspiesjes) 
Usuyaki (Gegrilde ribeyerolls met knoflook en lente-ui) 
Tori Gyoza (Gegrilde kipdumplings) 
Saikoro Beef (gegrilde ossenhaas met teriyaki saus) 
Yaki Meshi (Gebakken rijst) 
Yaki Udon (Gebakken noedels) 
Dessert: 
Petit fours   

Prijs per persoon: € 45.00 excl. 9% BTW 
 
Arrangement B: Full experience Ichi-E 
 
Voorgerecht: 
New style sashimi van zalm en tonijn  
Diverse luxe sushi 
Tussengerecht: 
Ebi Tempura (gefrituurde tijgergarnalen in een tempurajasje) 
Ryokuto Tempura (Haricots verts in tempura) 
Hoofdgerecht: 
Yakitori (gegrilde kipspiesjes) 
Saikoro Beef (gegrilde ossenhaas met teriyaki saus) 
Usuyaki (Gegrilde ribeyerolls met knoflook en lente-ui) 
Ramu (gegrilde lamskoteletten) 
Suzuki Shiso (op de huid gegrilde zeebaars met ponzusaus) 
Yaki meshi (Gebakken rijst) 
Yaki udon (Gebakken noedels) 
Dessert: 
Petit fours   
 
Prijs per persoon: € 55.00 excl. 9% BTW 
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Alle arrangementen zijn vrijblijvend en zonder verplichtingen.  

Alle genoemde prijzen zijn excl. 9% BTW, tenzij anders beschreven.  
Dit exemplaar geldt vanaf 1 januari 2019 en vervangt alle voorgaande uitgaven. 

 
Arrangement C: Exclusive experience Ichi-E  
 
Voorgerecht: 
New style sashimi van zalm, St. Jacobschelp en wagyu beef 
Diverse exclusieve sushi 
Tussengerecht: 
Ebi tempura (gefrituurde tijgergarnalen in een tempurajasje) 
Ryokuto Tempura (Haricots verts in tempura) 
Hoofdgerecht: 
Gyu-niku (gegrilde ossenhaas met teriyaki saus) 
Tori teriyaki (Gegrilde kippendijfilet met groene thee noedels) 
Kamo (gegrilde eendenborstfilet)  
Lobster tail (gegrilde kreeftenstaart) 
Asparagus yaki (gegrilde asperges)  
Yaki meshi (Gebakken rijst) 
Yaki udon (Gebakken noedels) 
Dessert: 
Petit fours   

Prijs per persoon: € 65.00 excl. 9% BTW 
 
Bovenstaande arrangementen zijn exclusief drankjes. U kunt naast de 
dinerarrangementen ook een drankenarrangementen afkopen voor €2,60 excl. 9% BTW 
per drankje (frisdrank, huiswijnen, bier, binnenlands gedestilleerd, koffie en/of thee). 
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Vergaderarrangementen 
(Vanaf 10 personen) 
 
De Densha Lounge is voor vergaderingen af te huren vanaf 9.00 uur tot 17.00 uur. Onze vergaderarrangementen 
zijn al te boeken vanaf 10 personen. Gezien de oppervlakte van de Densha Lounge is de vergaderopstelling 
deels afhankelijk van het aantal personen.  
 
4-uurs vergaderarrangement: 

x Zaalhuur voor 4 uren 
x Vergaderzaal in u-vorm, carré, theater of school opstelling 
x Onbeperkt Chaudfontaine (sparkling and still), koffie, thee en koekjes 
x Gebruik van beamer, scherm en flip-over 
x Gebruik van draadloze microfoon, muziekinstallatie en FULL HD TV 
x Gebruik van ichi-E WIFI  

 
Prijs per persoon: €. 25,00 excl. 9% BTW 
 
 
8-uurs vergaderarrangement: 

x Zaalhuur voor 8 uren 
x Vergaderzaal in u-vorm, carré, theater of school opstelling 
x Onbeperkt Chaudfontaine (sparkling and still), koffie, thee en koekjes 
x Gebruik van beamer, scherm en flip-over 
x Gebruik van draadloze microfoon, muziekinstallatie en FULL HD TV 
x Gebruik van ichi-E WIFI  

 
Prijs per persoon: € 45,00 excl. 9% BTW 
 
Losse arrangementen* 

x Onbeperkt  Chaudfontaine (sparkling and still), koffie, thee en koekjes € 8,00 excl. 9% BTW  p.p. 
x Beamer, scherm, flip-over, draadloze microfoon, muziekinstallatie,  

full HD tv, en ichi-E WIFI      € 105,00 excl. 9% BTW 
 
Luncharrangement: 
keuze uit onderstaande 

x Bento box sushi/sashimi (box met verscheidene soorten sushi’s en sashimi) 
x Beef terriyaki set (Ossenhaas geserveerd met salade en rijst) 
x Sake set (gebakken zalm geserveerd met salade en rijst) 
x Tori terriyaki set (Gebakken kipdijenfilet geserveerd met salade en rijst) 
x Yasai set ( vegetarische set geserveerd met salade en rijst) 

2 drankjes binnenlands gedestilleerd (frisdrank, bier, huiswijn) zijn tevens bij het luncharrangement 
inbegrepen. 

Prijs per persoon: € 20,00 excl. 9% BTW 
 

*Deze losse arrangementen zijn alleen te boeken in combinatie met het afhuren van de Densha Lounge. 
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Alle arrangementen zijn vrijblijvend en zonder verplichtingen.  
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Zaalhuur Densha Lounge 
De mooie locatie van Ichi-E met zijn excentrieke tweede verdieping is een zeer aantrekkelijke locatie 
om feesten geven. Denk hierbij aan bruiloften, verlovingsfeesten, verjaardagsfeesten, babyshowers, 
etc. 
 
Hieronder volgt een lijst van prijzen voor de aanvraag voor zaalhuur. 
 
Losse zaalhuur Densha Lounge per uur: 

- Eerste uur:   € 600,00     (kaal) 
- Tweede uur:  € 200,00 
- Derde uur:    € 150,00 
- Uren erna:    € 100,00 

 
Losse arrangementen*: 

- Personeel huur 40 euro per uur 
- Catering  op aanvraag 
- Versiering  op aanvraag 
- DJ   op aanvraag 
- Beveiliging  op aanvraag 

 
Zaalcapaciteit  120 zitplaatsen en maximaal 200 staande plaatsen ivm veiligheid. 
 
(Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW) 
 
 
*De losse arrangementen zijn alleen te boeken in combinatie met het afhuren van de Densha Lounge. 
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Alle arrangementen zijn vrijblijvend en zonder verplichtingen.  

Alle genoemde prijzen zijn excl. 9% BTW, tenzij anders beschreven.  
Dit exemplaar geldt vanaf 1 januari 2019 en vervangt alle voorgaande uitgaven. 

Catering 
 
Voor de bedrijven rondom de Arena Boulevard bieden wij ook de mogelijkheid om gebruik te maken van onze 
cateringservice, alleen wordt deze verzorgd op aanvraag. 
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