
 

FOODHAL VAN PROVINCIE 
UTRECHT 

 

INFO@AMICITIAFOODVILLAGE.NL 

 

033 - 303 43 80 

WWW.FACEBOOK.COM/AMICITIA   
FOODVILLAGE 

STADSRING 154, AMERSFOORT 
WWW.AMICITIAFOODVILLAGE.NL 

OPENINGSTIJDEN 
 

Dinsdag t/m zondag van 11.30 uur 
tot 22.00 uur 

 
CONCEPT 

 
Binnen Amicitia Food Village zijn zes 

eethuizen (Turks, Nederlands, 

Engels, Javaans, Italiaans en 

Perzisch). Kies je favoriete gerecht bij 

één van de eethuizen en haal je 

bijpassende drankje aan de bar.   

Alle gerechten en drankjes reken je 

direct af. 

 

FEESTEN EN PARTIJEN 

 
Amicitia Food Village is dé perfecte plek 
voor borrels, bedrijfsuitjes, verjaardags- 
feesten en jubilea. 

 
UITLEG KEUKENS 

Diverse eethuizen presenteren de volgende gerechten:  

• De Turkse keuken: gozleme, lamskoteletten, kofté wraps, kip wraps. 

• De Italiaanse keuken: pasta’s, salades, borrelplank, ijs en wafels 
• De Nederlands/ Engelse Keuken: handgemaakte friet, gamba’s, fish 

& chipsmenu, bitterballen en vele andere snacks. 

• Javaanse keuken – Glutenvrij – saté kip / saté babi, gado gado,  
soto ajam, babi ketjap, ajam ketjap. 

• Perzische Keuken: biryani, falafel, traditionele kip shoarma, 
linzensoep. 

• Libanese Keuken: mezzes van humus en tabouleh, burger, koftes en 
gegrilde kip 

Binnen Amicitia Food Village is er rekening gehouden met specifieke wensen 
van gasten: Glutenvrij, lactosevrij, Veganist, Vegetarisch   

VASTE EVENEMENTEN  

• Elke laatste zondag van de maand: Turks ontbijt vanaf 10.00 uur. 
• Elke laatste vrijdag van de maand: live muziek vanaf 19.00 uur  

(verschillende soorten muziek; volg ons op facebook). 

• Elke twee maanden hebben wij een expositie van een andere 
kunstenaar, volg ons op facebook voor meer informatie. 

• Elke dinsdag en woensdag bieden twee eethuizen een drie 
gangenmenu voor de prijs van 12,50 euro per persoon, alleen op 
reservering!   

WISSELENDE EVENEMENTEN 

• Foto-expositie Wim Koerts; love and Warmth van 1 april tot 1 juni. 
• 19 mei, Saz – Turkse Volksmuziek met Salih vanaf 20.00 uur. 
• Vanaf 27 mei Ifthar eten tijdens Ramadan vanaf 21.30 uur op 

reservering (minimaal vanaf 10 personen). 

• 29, 30 juni, 1 en 2 juli (15 kunstenaars exposeren van 12.00 uur tot 
18.00 uur!  

• 4 Juli – Fourth of July – feest!! Vanaf 18.00 uur. 
 

 

http://www.amicitiafoodvillage.nl/

