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Rotterdam

Welkom in Rotterdam
Wij zijn trots op Rotterdam en willen de stad graag vooruit brengen. Wij heten u van harte
welkom in onze stad en openen de deuren van Rotterdam graag voor u. Wij helpen u bij het
organiseren van een congres of zakelijk evenement in Rotterdam.
In deze PDF vindt u een selectie van de venues en services die wij aanbieden. Als u op deze
venues en services klikt, vindt u hierover meer informatie. Heeft u vragen over onze
dienstverlening? Stel ze gerust of bekijk het overzicht van onze diensten.
Voor een overzicht van onze venues verwijzen we u graag naar de Venue- en Service Finder.

Rotterdam Venues 2019

1/4

Uitgaan

Spikizi Bar
Adres & contact
Zwarte Paardenstraat 91a
3012 VK Rotterdam
spikizibar.com
info@spikizibar.com
06 14542792
Social media
instagram.com/spikizibar/
facebook.com/pg/spikizibar/

Over Spikizi Bar
De Witte de Withstraat zit boordevol gezellige barretjes en restaurants, waardoor je de
zijstraten zo overslaat. Dat moet je niet doen. Tussen de SPAR en beroemde shoarmatent
Jaffa zit de Zwarte Paardenstraat, waar Spikizi verscholen zit.
De trendy ingerichte cocktailbar is een ware pijpenla, wat het tevens een gezellige
uitstraling geeft. Dat komt ook door de eigenaren die je vriendelijk welkom heten en de
afwisselende muziek.
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Met een twist
Verwacht niet honderden cocktails op de kaart. Kwaliteit gaat hier boven kwantiteit, en
zelfs dan is het nog lastig kiezen. De cocktails, die geserveerd worden met milieubewuste
rietjes gemaakt van pasta, hebben een leuke twist. Dus niet een standaard pornstar
martini, maar eentje met witte chocola er in. Er zijn ook non-alcoholische cocktails
verkrijgbaar.
Speak easy
Spikizi is de fonetische schrijfwijze van ‘speak easy’. Toen in 1880 de licentie van een bar
tien keer zo duur werd in Pennsylvania gingen veel cafés illegaal verder. Tegen
luidruchtige gasten zeiden de eigenaren: “Shhh, speak easy boys, speak easy.”
Waardoor deze bars bekend werden als ‘speakeasies’. De dansavond op de eerste
zondag van de maand is ook ‘speak easy’, want het is dan silent disco.
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Over Rotterdam Partners
Wij zijn Rotterdam Partners. Wat ons drijft is Rotterdam. Wij zijn trots op Rotterdam. Trots op de
energie van de stad, op haar innovatieve en ondernemende karakter, haar haven, haar
ongepolijste charme en internationale allure. Rotterdam is altijd in beweging en daarom geloven
wij dat er nog zo veel mogelijk is. Lees hier meer over onze organisatie.

Blijf op de hoogte
Als official destination marketing organization & investment promotion agency of Rotterdam
bieden we u onafhankelijk, professioneel en kosteloos advies. We houden u graag op de hoogte
van de nieuwste ontwikkelingen in Rotterdam. Schrijf u in voor onze nieuwsbrief of volg ons via
social media.

Neem contact met ons op
Postbus 23514
3001 KM Rotterdam
T +31 (0) 10 790 01 40
contact@rotterdampartners.nl
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