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Even voorstellen...
In Amsterdam-noord op het stadslandbouw-
terrein NoordOogst vind je restaurant Pof.  
Pof serveert eten ‘van de korte keten’ dat op 
ambachtelijke wijze wordt bereid en waarbij 
het poffen centraal staat. Onze producten en 
ingrediënten komen vrijwel uitsluitend van 
Nederlandse bodem en zoveel mogelijk uit 
onze directe omgeving. 

Wij werken nauw samen met onze buren zoals 
de Stadstuinderij NoordOogst, Buitengewone 
Varkens, Bakkerij Keppler en Amsterdam 
ROOKT. Daarnaast schenken wij wijnen, 
ciders, sappen, limonades  en theeën van 
Nederlandse bodem en bieren van Brouwerij 
Friekens die zich onder ons restaurant bevindt.

Pof beschikt over een restaurant, een sfeervol 
terras en een deels overkapte biertuin die 
afzonderlijk of als geheel gehuurd kunnen 
worden. Voor groepen bieden wij verschillende 
mogelijkheden waarbij we graag het 
inspirerende verhaal van NoordOogst en 
haar ondernemers betrekken.



Onze keuken
Wij maken gebruik van ambachtelijke kooktechnieken 
waarbij het ‘poffen’ centraal staat. Dit gebeurt in een speciaal 
daarvoor ontworpen oven van Mibrasa. Tijdens het poffen 
worden de producten op hoge temperatuur in eigen schil 
gegaard zonder water of olie toe te voegen. Hierdoor blijven 
voedingsstoffen behouden en ontstaat een bijzondere 
smaakbeleving. 

Naast poffen gebruiken we verschillende 
conserveringstechnieken die vroeger werden gebruikt om 
oogstoverschotten mee de winter in de te nemen. 
We stoven, roken, brouwen, pekelen en wecken, deels in 
samenwerking met onze buren van NoordOogst.



Groepsarrangementen - prijzen p.p.
Lunch om te delen / shared lunch
Basislunch:        19,50
Soep, salade en 2 vegetarische brood-beschuiten p.p.
Vleessurplus Buitengewone Varkens*    2,50
Taartje        4,50

Borrel
Plantaardig plateau      7,50
Plantaardig plateau + kazen     7,50
Plantaardig plateau + vlees van Buitengewone Varkens 8,75
Warm plateau vegetarisch     8,75
Warm plateau met vlees van Buitengewone Varkens 8,75

Diner om te delen / Shared dining
4 gangen vegetarisch       34,50
5 gangen vegetarisch      38,50  
6 gangen vegetarisch      42,50
Vleessurplus Buitengewone Varkens*    7,50
Wijnarrangement           v.a.  28,00  

*individueel te bestellen



Het Restaurant
Pof zit in de oude voetbalkantine 
van de Tuindorp Oostzaanse Boys 
(T.O.B.). Het gebouw stamt uit de 
jaren 50 en biedt mooi uitzicht over 
de moestuinen, stadslandbouw 
en wijngaard van NoordOogst.  
 
Het restaurant heeft een warme en 
landelijke sfeer. De ruimte beschikt 
naast een restaurantindeling over 
twee ruime zithoeken en een 
aparte kinderspeelkamer.

Capaciteit 
Diner   60-80 zittend
Borrel  100-120 staand



De Biertuin
De biertuin van Pof is een ideale plek om elkaar in 
een ongedwongen sfeer te ontmoeten. Deze groene 
buitenruimte bevindt zich beneden aan de noordzijde 
van ons terras en naast brouwerij Friekens. De biertuin 
is deels overdekt met een spantent, heeft een eigen 
‘stoere bar’ en is ingericht met picknicktafels, houten 
bankjes en een vuurschaal.

Capaciteit 
Borrel  100-120 staand
Diner   60-80 zittend
Spantent  40 zittend



Het terras
Ons terras ligt op het zuid-westen 
en biedt mooi uitzicht over de 
wijngaard, het voedselbos en de 
natuurspeeltuin van NoordOogst. 
Het terras bestaat uit vier houten 
plateaus die trapsgewijs zijn 
opgebouwd tegen het pand en 
een houten balkon met uitkijk 
op de biertuin.

Capaciteit 
120 zitplaatsen



Pof Exclusief
Word je enthousiast van onze locatie en waar wij voor staan? En wil je Pof helemaal voor 
jouzelf en je gasten? Wij hosten graag jouw droombruiloft, familiefeest of bedrijfsevent!



Capaciteit Exclusieve Verhuur
Diner restaurant  80 
Diner terras   120
Borrel restaurant  120
Borrel terras  150
Buiten totaal  350

Maatwerk
Exclusieve verhuur doen wij slechts enkele keren per jaar, verspreid over de maanden. 
Wilt u hiervoor in aanmerking komen, mail dan uw wensen naar info@pofamsterdam.nl. 
Dan nemen wij contact op en denken mee over een voorstel op maat.



Tours & Activiteiten op NoordOogst - op aanvraag
• Bezoek brouwerij Friekens + bierproeverij
• Rondleiding NoordOogst
• Wildplukwandeling
• Bezoek aan Amsterdam Rookt
• Ruige tocht langs Noorder IJplas
• Inspirerend vergaderen 
• Accomodatie voor overnachting
• Begeleid werken in het groen



Omgeving NoordOogst
Op het terrein van NoordOogst is genoeg te zien en te beleven!
Kom je een kijkje nemen?


