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 Lekker eten en drinken voor een 
schappelijk prijs in een gezellige 
ambiance, dat is de essentie van 
café/restaurant Affourtit. Voor 
eigenaar Maarten Affourtit draait 
het om service en dat de vertaal-
slag goed wordt gemaakt, blijkt 
wel uit de aanloop. Veel mensen 
uit de buurt die komen bijkletsen, 
wat drinken, en dan is het vaak 
zo gezellig dat ze een hapje blij-
ven eten. Ook de kinderen verma-
ken zich prima, met kleurplaten 
en een speciaal kindermenu. Bij 
Affourtit weten ze wat de gast 
wil. De vriendelijkheid mag in de 
Amsterdamse horeca dan wel eens 
ontbreken, hier wordt dat dubbel 
en dwars goedgemaakt. Je zou 
het bijna dorps kunnen noemen, 
zo gemoedelijk is het aan de Ko-
ninginneweg. De door de eigenaar 
zelf gemaakt lampen van zwerf-
hout – die trouwens ook te koop 
zijn - dragen daar alleen maar aan 
bij. 

 Delicious food and drinks, for 
a reasonable price, in a friendly 
atmosphere, this is the essence 
of cafe/restaurant Affourtit. For 
owner, Martin Affourtit, it is all 
about providing great service, and 
this commitment is evident from 
the large number of visitors. Many 
people from the neighbourhood 
come to chat, enjoy a drink, and 
find the ambiance so cosy that 
they stay on for a snack. Chil-
dren have great fun here with 
colouring activities and a special 
children’s menu is provided. The 
team at Affourtit know what their 
guests want. The thoughtfulness 
that may be absent in other Am-
sterdam eating venues is found 
in abundance here. The Koning-
inneweg has the same pleasant 
and welcoming atmosphere of a 
village. Driftwood lamps, made 
by the owner himself – which are 
also for sale – add to this ambi-
ance.
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