
Bedrijfsevenementen



Bedrijfsevenementen bij Pllek | Private Dining   Page 1
Bedrijfsevenementen bij Pllek | BBQ en Walking dinner  Page 2
Bedrijfsevenementen bij Pllek | Lunch en Presentatie  Page 3
Bedrijfsevenementen bij Pllek | Drank    Page 4
Bedrijfsevenementen bij Pllek | Zaal specificaties   Page 5 
Bedrijfsevenementen bij Pllek | Zaal faciliteiten   Page 6 
Bedrijfsevenementen bij Pllek | Gallerij    Page 7

Een indrukwekkend event op een industriële, rauwe en laidback loca-
tie. Pllek heeft de ideale ruimte voor een geslaagd event. Gelegen op 
de historische NDSM-werf, aan het IJ met uitzicht op de skyline van Am-
sterdam. 
Naast ons restaurant hebben wij een privéruimte beschikbaar voor ver-
huur. Deze zaal bestaat net als het restaurant uit zeecontainers en een 
interieur van gerecycled materiaal, waardoor de ruimte een stoere uit-
straling heeft. Aan de zaal grenst een zonovergoten terras met aange-
legd strandje waar je in de zomer tot laat in de avond kan genieten van 
de Pllek vibes. Ontsnap aan de dagelijkse beslommeringen en ervaar 
het gevoel van vrijheid. Pllek wordt niet voor niets ‘een eiland middenin 
de stad’ genoemd. 
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Bedrijfsevenementen | Private Dining

Uitgebreid dineren met een grote groep, terwijl je uitkijkt op het mooiste zicht 
van Amsterdam. Wij toveren de zaal van pllek om tot een sfeervolle privé ruimte, 
waar je aan lange opgedekte tafels kunt genieten van onze chef’s kookkunsten. Je 
kunt een Private Dining arrangement reserveren voor 50 t/m 150 personen, vanaf 
4 uren. Het diner bestaat uit een 2 of 3-gangen Family Style diner: een selectie 
gerechten van ons seizoensmenu.

Het fijne van het Family Style concept is dat er geen keuze gemaakt hoeft te 
worden. Er worden per gang meerdere gerechten op schalen geserveerd, zo heb 
je de mogelijkheid om van alles te proeven. Er is genoeg en voor ieder wat wils! 
Het Private Dining arrangement is te reserveren van maandag t/m zondag (muv 
feestdagen).  

Private Dining
2-gangen                                   28,50 p.p. 
3-gangen                                   32,50 p.p.  
Tafeldecoratie   5,75 p.p.
Aantal personen:   50 tot 150 personen
Beschikbaarheid:   Maandag tot zondag 
 
Zaalhuur   vanaf 400 
 

Maak je avond compleet
Onbezorgd drankjes bestellen tijdens het diner, zonder je zorgen te hoeven maken 
over een hoge drankrekening na afloop? Voeg een van onze drank arrangementen 
toe voor een vast bedrag per persoon en bestel naar hartenlust aan onze bar.

Alle prijzen in deze brochure zijn exclusief BTW
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The walking dinner bestaat uit vijf gerechten, geserveerd op kleine bordjes. Vegetari-
sche gerechten voeren de boventoon, aangevuld met vis. Wij serveren twee voorge-
rechten, twee hoofdgerechten en een dessert. 
Wij planten en oogsten de meeste van onze eigen groenten hier in Amsterdam, onze 
vis komt uit de Noordzee en ons vlees is van dieren die in het wild hebben geleefd. 
Met het menu proberen wij bij te dragen aan een beter leven, zonder af te doen aan 
de smaak. Daarom vind je bij ons veel groenten op de kaart en in mindere mate vlees 
& vis. Wij noemen het ook wel: feel good food.

Walking dinner  37,50  p.p. 
Aantal personen  50 to 150 personen
Beschikbaarheid  Maandag tot zondag 

Zaalhuur  vanaf 400
 

Maak je avond compleet
Onbezorgd drankjes bestellen tijdens het diner, zonder je zorgen te hoeven maken 
over een hoge drankrekening na afloop? Voeg een van onze drank arrangementen 
toe voor een vast bedrag per persoon en bestel naar hartenlust aan onze bar. 

Op het aangrenzende terras en strand van de zaal kun je een BBQ organiseren van 50 
tot 150 personen. Voetjes in het zand, de grill die brandt en ondertussen de rumoeri-
ge zomer vibes van Pllek, het glinsterende IJ en het uitzicht op de overkant. Een BBQ 
kun boeken van april t/m september en van maandag t/m zondag (m.u.v. de feestda-
gen).

BBQ    25,50 p.p. 
Aantal personen:  50 tot 150 personen
Beschikbaarheid:  Maandag tot zondag
Dessert    4,50 

Zaalhuur  vanaf 400 
 
Tijdens de BBQ staat een van onze koks achter de grill en wordt het eten op een buffet 
gepresenteerd. We serveren alleen lokaal geproduceerd wild vlees van de familie 
Evenhuis (Wild van Wild). Ook onze vis is 100% duurzaam, verantwoord en seizoens-
gebonden, al onze vis kopen we in bij Jan van As. Naast het grillen van vlees en vis 
staan   er uiteraard ook heerlijke vegetarische gerechten op het menu.
 
Maak je avond compleet
Onbezorgd drankjes bestellen tijdens het diner, zonder je zorgen te hoeven maken 
over een hoge drankrekening na afloop? Voeg een van onze drank arrangementen 
toe voor een vast bedrag per persoon en bestel naar hartenlust aan onze bar.

Bedrijfsevenementen | BBQ Bedrijfsevenementen | Walking dinner
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Het weidse uitzicht, de buitenlucht en de creatieve omgeving maken van Pllek de ideale 
locatie om geinspireerd te raken en tot nieuwe inzichten te komen. De ruimte leent zich 
dan ook uitstekend voor vergaderingen, presentaties en zakelijke bijeenkomsten. 
Daglicht valt ruimschoots naar binnen door de grote glazen pui met uitzicht op de skyline 
van Amsterdam. Aan de zaal grenst een buitenruimte met zonovergoten terras en een fijn 
aangelegd strandje. Ideaal om vooraf, tussendoor en na afloop te genieten van de Pllek 
vibes.

Presentatie 
Aantal personen  50 to 150 personen
Beschikbaarheid  Maandag tot zondag 

Zaalhuur  vanaf 400
 

Extra faciliteiten en arrangementen
Het gebruik van WiFi en een geluidssysteem voor presentaties zijn inbegrepen. Hiernaast 
bieden wij een verscheidenheid aan (technische) faciliteiten, waaronder een professioneel 
lichtsysteem of een mobiele cocktailbar om de presentatie met een drankje af te ronden. 
Ook bieden wij verschillende arrangementen aan om toe te voegen aan je presentatie, 
zoals drank en lunch arrangementen. In deze brochure vind je meer informatie en prijzen.

Lunches
Lunch A   7,75 p.p. 
Lunch B   12,30 p.p.
Lunch C    16,40 p.p.
Snacks   from 2,50 
Aantal personen:  50 tot 150 personen
Beschikbaarheid:  Maandag tot zondag

Lunch A: twee sneetjes desembrood, rijkelijk belegd met twee verschillende toppings

Lunch B: twee sneetjes desembrood, rijkelijk belegd met twee verschillende toppings + 
chef’s salade OF dagsoep van het seizoen.
 
Lunch C: twee sneetjes desembrood, rijkelijk belegd met twee verschillende toppings + 
chef’s salade EN dagsoep van het seizoen. 
 
Snacks: check onze snacks online op pllek.nl
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Geef je een uitbundig feest tot in de vroege uurtjes? Een privé diner? Een zwoele zomer BBQ? Wij 
hebben diverse mogelijkheden met betrekking tot drankafkoop. Je betaalt vooraf een vast bedrag 
per persoon voor een vast aantal uren, zodat je zorgeloos en onbeperkt drank kan bestellen aan 
onze bar. Je kunt een Drank Arrangement toevoegen aan elk arrangement.

Drankarrangement nationaal (4 uur)     27 p.p. 
(tapbier, huiswijn, binnenlands gedestilleerd, frisdrank, warme dranken)  

Drankarrangement internationaal (4 uur)     39 p.p. 
(tapbier, huiswijn, binnen- en buitenlands gedestilleerd, frisdrank, warme dranken) 
 
Bovenstaande tarieven zijn op basis van 4 uren voor een vast aantal personen. 
Voor studentenverenigingen en studenten wordt een ander tarief gehanteerd. 
 
- - - 
 
Extra opties

Bubbles als welkomstdrankje                                    vanaf 5,50 p.p.                                                                 
Cocktail bar                                                                                                                                     150,00
Cocktail shaker (min. afname van 50 cocktails)                                                                     35 p/hour
 
Pllek beschikt over een extra bar die flexibel in de ruimte geplaatst kan worden, zodat er een extra 
punt is waaruit drank besteld kan worden. Denk aan een cocktailbar gedurende de avond of een 
leuk welkomstdrankje aan het begin van een feest.

Bedrijfsevenementen | Drank
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Bedrijfsevenementen | Zaal specificaties

Openingstijden
Pllek is geopend van ma t/m zo van 10.00 – 01:00 uur en op vrijdag en zaterdag van 10.00 
tot 03:00 uur. De ruimte verhuren wij in principe in dagdelen van 4 uur, o.b.v. onze openings-
tijden Wil je eerder dan 10.00 uur starten? Dan is dit in overleg vaak mogelijk. Houd er wel 
rekening mee dat de hoofdingang van Pllek dan nog wel gesloten is. Je kan dan via het 
strand doorlopen naar de zaal.
Wij verhuren de ruimte in dagdelen, dit betekent een minimale huur van 4 uur. Uiteraard 
kun je de ruimte langer huren. De huur van de ruimte is inclusief basis schoonmaak en basis 
personeel. Afhankelijk van het event, dient er extra personeel ingehuurd te worden en zijn er 
extra kosten voor de schoonmaak van de zaal. 
 
Zaalhuur (excl. arrangementen) 
Zondag t/m donderdag (4 uren)    vanaf 400 euro
Vrijdag en zaterdag (4 uren)    vanaf 500 euro

Capaciteit
Binnen: 11 m x 17,5 meter, nokhoogte 5,5 meter 
Minimum: 50 pax | Sit-down*: 150 pax | Theatre: 150 pax | Party: 350 pax

Buiten (terras): 10 x 15 meter
Feestje buiten: max 150 pax | Sit-down diner outside: max 60 pax 
 
Restaurant
Het restaurant is altijd geopend voor onze reguliere gasten en is daarom niet te huur. 
Groepen tot maximaal 40 personen kunnen er in overleg lunchen of dineren.
 
Interieur
De zaal naast het restaurant is ingericht met een gezellige zithoek. Er een complete bar 
aanwezig en een aantal tonnen die als sta-tafel gebruikt worden. Het is mogelijk om aanvul-
lend meubilair in de ruimte te plaatsen, denk aan tafels, stoelen, een podium of bijvoorbeeld 
een cocktailbar. Afhankelijk van de invulling en het aantal personen, kan er extra meubilair 
ingehuurd worden. Vraag naar de mogelijkheden. 
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Geluidssysteem (Inclusief)
De zaal naast pllek is standaard uitgerust met een geluidsysteem type EAW F129z (4 x 
top speaker vanuit iedere hoek en 1 x sub speaker), waarop je gemakkelijk jouw eigen 
muziek kunt afspelen door een iPod of telefoon op ons systeem aan te sluiten.
Ook is het geluid geschikt voor een filmvertoning met surround sound 5.1 effect.sound 
with effect 5.1.         

Lichtsysteem  (Niet inbegrepen, prijs op aanvraag)
De ruimte is voorzien van sfeervolle hanglampen en uitgerust met professionele verlich-
ting. Wil je echt uitpakken? Huur dan onze technicus die gedurende het event de licht-
tafel bedient en tijdens een feest een complete lichtshow neer kan zetten.

Aanwezig meubilair (Inclusief)
14 tafels (122 x 76 x 76,5 cm)
120 schoolstoelen
8 picknicktafels (3 m x 71 cm) 
3 statonnen
2 garderoberekken (80 hangers)

Extra opties (Niet inbegrepen)
Extra bar (cocktail)   150 excl. leveringskosten
Stage (2 x 3m) (max 3 x 5 m) Vanaf 50
Afrok, max 30 cm   10
Pipe and drape (half way)  200
Vuurkorf    30
Linnen     10 excl. leveringskosten
Verse bloemen   10 excl. leveringskosten 
Voor meer technische faciliteiten, vraag naar de mogelijkheden! 
 
Event op maat?
Mocht jouw aanvraag toch niet passen binnen een van onze arrangementen, dan 
kunnen wij ook een offerte op maat maken. Bekijk de kale huurprijzen van de zaal op de 
vorige pagina (zaal specificaties).

Entrance
De zaal bevindt zich aan de achterkant van de locatie. Aan het einde van de gang naar de 
toiletten, is de zaal te betreden. Met mooi weer kun je buitenom via het strand naar de zaal 
lopen. 

Openbare garderobe
Er zijn 2 garderoberekken beschikbaar die, afhankelijk van het event, in de gang staan of in de 
zaal gereden kunnen worden. De garderobe is niet bewaakt en bevindt zich op de gang tussen 
de zaal en het restaurant. Op verzoek kunnen extra rekken worden ingehuurd.
 
Kluisjes
Naast garderoberekken, beschikt pllek over 150 kluisjes die op eigen gelegenheid gebruikt 
kunnen worden. De kluisjes zijn niet af te huren, maar kan men zelf met een 2 euro muntstuk 
gebruiken. Per keer dat de kluis geopend wordt, dient er 2,00 ingeworpen te worden. Eventu-
eel kan Pllek voorzien in 2 euro muntstukken, wanneer deze mogelijkheid door de hurende 
partij aan de gasten geboden wordt. 
 
Toiletten
In de gang van het restaurant naar de zaal, bevinden zich de splinternieuwe, kleurrijke toilet-
ten van Pllek. Er is één toiletgroep in het pand aanwezig, die zowel door de zaal als door de 
gasten van het restaurant worden gebruikt. Bij grotere evenementen wordt het inhuren van 
een toiletdame aanbevolen.

Kleedkamer
2,3 x 4 meter. Bereikbaar via wenteltrap achterin de zaal. De kleedruimte is voorzien van een 
douche, wastafel en toilet. Op verzoek te gebruiken als kleedruimte en/of backstageruimte tbv 
artiesten.
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