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Industrieel, rauw en laidback: Pllek is de ideale locatie voor vele uiteenlopende 
events. Gelegen op de historische NDSM-werf aan het IJ, met een fantastisch 
uitzicht op de skyline van Amsterdam. 

Naast ons restaurant bevindt zich de ruimte die beschikbaar is voor verhuur. Net 
als het restaurant, bestaat deze ruimte uit zeecontainers en een interieur van 
gerecycled materiaal, waardoor je verzekerd bent van een stoere en levendige 
uitstraling.  Aan de zaal grenst een (privé)terras én strand waar je tot laat in de 
avond kan genieten van de unieke sfeer die Pllek te bieden heeft. Ontsnap aan 
de dagelijkse beslommeringen en ervaar het gevoel van vrijheid. Pllek wordt 
niet voor niets ‘een eiland middenin de stad’ genoemd. 

Een ruimte huren bij Pllek betekent ook dat je onderdeel bent van onze 
missie: bijdragen aan een betere wereld.  We streven er naar om op steeds 
meer fronten te verduurzamen.  Daarom heeft onze gehele food & drink chain 
een zo laag mogelijke “foodprint” en bestaat onze kaart uit minstens 75% 
vegetarische gerechten, waarvan 25% veganistisch. We werken nauw samen 
met leveranciers die deze visie delen en hun producten zoveel mogelijk lokaal 
verkrijgen. 

Als grootste groene restaurant van Amsterdam hebben we bewezen dat dit alles 
goed samen gaat, zonder af te doen aan kwaliteit en smaakbeleving! 

Intro



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 privéruimte, 
waar je aan lange opgedekte tafels geniet van de kookkunsten van onze chefs. 
Het diner bestaat uit een 2 of 3-gangen Family Style diner dat bestaat uit 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! 
 

Family Style 
2-gangen                                   € 29,00 p.p. 
3-gangen                                   € 32,50 p.p.  
Tafeldecoratie   v.a. € 1,50 p.p.
Capaciteit   Tot 150 personen
Beschikbaarheid   Maandag t/m zondag 
 
Zaalhuur    vanaf € 399 

Maak je event compleet
Zie onze drankarrangementen op blz. voor meer informatie! 

Alle prijzen in deze brochure zijn exclusief BTW

Family Style
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Bij een walking dinner is er geen vaste tafelschikking en wordt er niet aan tafel 
gegeten, maar “lopend”.  Een walking dinner is perfect voor verschillende typen 
evenementen, van bruiloften tot vergaderingen. Het is namelijk de ideale setting 
voor om sociale contacten te maken en te onderhouden: low key, laagdrempelig en 
gezellig.

Het diner bestaat uit vijf kleine gangen: twee voorgerechten, twee hoofdgerechten 
en een dessert. Vegetarische gerechten voeren hierin de boventoon. Alles 
gerechten kunnen “vanuit de hand” gegeten worden, of met een klein vorkje. 

Walking dinner  € 42,50  p.p. 
Capaciteit  Tot 150 personen
Beschikbaarheid  Maandag t/m zondag 

Zaalhuur   vanaf € 399 

Maak je event compleet
Zie onze drankarrangementen op blz. voor meer informatie! 

Op het aangrenzende terras en strand van de zaal kun je een BBQ organiseren 
tot 150 personen. Voetjes in het grind, de grill die brandt en ondertussen de 
rumoerige zomer vibes van Pllek, het glinsterende IJ en het uitzicht op de stad.

BBQ    € 30 p.p. (incl dessert)
Capaciteit  Tot 150 personen
Beschikbaarheid  April t/m september
Dessert    keuze uit verschillende opties

Zaalhuur    vanaf € 399 
 
Tijdens de BBQ staan 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) en duurzame vis.  Naast het grillen van vlees en vis staan   
er uiteraard ook heerlijke vegetarische gerechten op het menu. Liever een volledig 
vegetarisch menu? Dat kan natuurlijk ook! 
 

Maak je event compleet
Zie onze drankarrangementen op blz.  voor meer informatie! 

BBQ Walking dinner

Alle prijzen in deze brochure zijn exclusief BTW

Private Dining Private Dining
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Het weidse uitzicht en de creatieve omgeving maken van Pllek de ideale 
locatie om geïnspireerd te raken en tot nieuwe inzichten te komen. Onze industriele 
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	fijn	aangelegd	strand,	
ideaal	om	vooraf,	tussendoor	en	na	afloop	te	genieten	van	de	unieke	sfeer	die	Pllek	te	
bieden heeft.

Presentatie 
Capaciteit  Tot 150 personen
Beschikbaarheid  Maandag t/m zondag 

Zaalhuur   vanaf € 399 

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 voor het uitlichten van bijv. sprekers en/ of publiek. 

Maak je event compleet
Zie onze drankarrangementen op blz. voor meer informatie! 

Luncharrangementen
Lunch A   € 7,75 p.p. 
Lunch B   € 12,30 p.p.
Lunch	C			 	 €	16,40	p.p.
Snacks   vanaf € 2,50 p.p. 
Capaciteit  Tot 150 personen
Beschikbaarheid  Maandag t/m zaterdag

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 soep van de dag. 
 
Lunch C: twee sneetjes desembrood, rijkelijk belegd met twee verschillende toppings 
+ chef’s salade en soep van de dag.
 
Snacks: check onze snacks online op pllek.nl.

Maak je event compleet
Zie onze drankarrangementen op blz. voor meer informatie! 

VergaderingenLunch

Alle prijzen in deze brochure zijn exclusief BTW
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Onbezorgd drankjes bestellen tijdens het diner, zonder je zorgen te hoeven maken over een 
hoge	drankrekening	na	afloop?	Ook	dat	kan	bij	Pllek.	Voeg	een	van	onze	drankarrangementen	
toe en bestel naar hartenlust aan onze bar zonder zorgen te maken over de eindafrekening. Je 
betaalt vooraf een vast bedrag per persoon voor een vast aantal uren.
 
Wij hebben diverse mogelijkheden met betrekking tot drankafkoop voor iedere gelegenheid:

Drankarrangement Basic       € 22 p.p. 

Drankarrangement Uitgebreid      € 28 p.p.

Drankarrangement Deluxe      € 42 p.p. 

Bovenstaande tarieven zijn op basis van 3 uren, naar wens is deze afnameduur verder uit te breiden. 
 
Extra opties

Cava (bijv. als welkomstdrankje)                       € 5,50 per glas                                                     
 
Pllek	beschikt	over	een	cocktailbar	die	flexibel	in	de	ruimte	geplaatst	kan	worden	zodat	er	een	
extra	punt	is	waaruit	drank	besteld	kan	worden.	 
 
Cocktailbar                                                                                                                      € 150,00
Bartender cocktailbar                        € 35 p/uur

Dranken kunnen indien gewenst ook op basis van nacalculatie.

Maak je event compleet
Drankarrangementen 

Alle prijzen in deze brochure zijn exclusief BTW
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Drankarrangementen 

BASIC

WARME DRANKEN
Espresso
Espresso macchiato 
Cappuccino 
Koffie 
Cafe Latte 
Thee 
Verse munt thee 
Verse gember thee 
Iced coffee’s

KOUDE DRANKEN
Coca-Cola, Light / Zero
Chaudfontaine Rood / Blauw 
Lipton Ice Tea 
Natürfrisk Lemonade
Natürfrisk Orangeade
Natürfrisk Raspberry
Natürfrisk Bitter Lemon
Natürfrisk Tonic
Natürfrisk Ginger Ale

WIJNEN
La posada la mancha  
Wit | Airen 
Rosé | Tempranillo 
Rood | Garnacha

Limonade Gember-Citroen Bio
Limonade Roos-Citroen Bio
Limonade Rood Fruit Bio 
Limonade Passievrucht Bio

BIEREN VAN DE TAP
Brand

BIEREN OP FLES
Heineken 0.0

UITGEBREID    BASIC PAKKET, PLUS:

KOUDE DRANKEN
‘s Lands Beste Bio Appelsap
‘s Lands Beste Bio Cranberry
‘s Lands Beste Bio Peer
Walden Bio tomatensap

BIEREN OP FLES
Affligem Blond 0.0
Paulaner 0.0

PSV
Rode port

BIEREN VAN DE TAP
Affligem Blond
Paulaner
Lagunitas IPA
Lagunitas IPA 0.0 
Amstel Radler 
Apple Bandit Cider 

DELUXE    BASIC & UITGEBREID PAKKET, PLUS:

KOUDE DRANKEN
Red Bull
Ginger Beer

MOUSSERENDE WIJN
Cava

BIEREN OP FLES 
Desperados
Sol 
Heineken Longneck

GEDESTILLEERD
Absolut Wodka
Beefeater Gin 
Havana Club 3 años
Jameson
Olmeca Tequila
Jack Daniel’s 
Jägermeister 

Sambuca
Disaronno 
Licor 43 
Baileys 
Ketel1 Jonge Jenever 
Bokma Oude Jenever
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Zaalspecificaties

Meubilair
14	tafels	(122	x	76	x	76,5	cm)
120 schoolstoelen
8	picknicktafels	(3	m	x	71	cm)	
Bankstellen
3 statafels (vuurtonnen) 
1 commode

Lichtsysteem  
De ruimte is standaard voorzien van sfeervolle hanglampen.

Geluidssysteem 
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 AUX-kabel op ons systeem aan te sluiten.
Ook	is	het	geluid	geschikt	voor	een	filmvertoning	met	surround	sound	5.1	effect.	

Openbare garderobe
Er zijn 2 garderoberekken beschikbaar. Deze kunnen (onbewaakt) in de gang staan of in de 
zaal	geplaatst	worden.	Op	verzoek	kunnen	extra	rekken	worden	ingehuurd.

Aankleding
Kaarsen
Vaasjes met tafelbloemen
Gordijnen
Discobal

En natuurlijk genoeg personeel om je een onvergetelijk event te bezorgen!

Alle prijzen in deze brochure zijn exclusief BTW

Standaard inbegrepen
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Zaalspecificaties

Techniek  (prijs op aanvraag)
Het standaard lichtsysteem is uit te breiden naar een professioneel lichtssysteem. 
Wil je echt uitpakken? Huur dan onze technicus die gedurende het event de lichttafel 
bedient en tijdens een feest een complete lichtshow neerzet. Ook is het standaard 
geluidsysteem uit te breiden met een grote geluidsinstallatie (C7).

Aankleding
Podium	(per	podiumdeel)	 	 	 €	15	excl.	opbouwkosten
Afrokken	podium	(max	30	cm)	 	 €	10
Backdrop     € 150
Vuurkorf (strand)    € 30
Tafelinnen     Vanaf €1,50 p.p.

 
 Voor meer technische faciliteiten en het uitbreiden van de standaardopties: vraag 
naar de mogelijkheden! 
 
Event op maat?
Mocht jouw aanvraag toch niet passen binnen één van onze arrangementen, dan 
kunnen wij ook een offerte op maat maken. Bekijk de kale huurprijzen van de zaal op 
de	vorige	pagina	(zaalspecificaties).

Kluisjes
We beschikken over 150 kluisjes. Het gebruik van een kluisje kost €2. Houd er rekening 
mee dat je je munt kwijt bent zodra je de kluis weer openmaakt. Eventueel kan Pllek 
voorzien in 2 euro muntstukken wanneer deze mogelijkheid door de hurende partij aan de 
gasten geboden wordt. 

Kleedkamer
Op verzoek is er een kleedruimte en/of backstage ruimte voor artietsen beschikbaar, deze 
is bereikbaar via een wenteltrap achterin de zaal. De kleedruimte is voorzien van een 
douche,	wastafel	en	toilet.	Afmetingen	zijn:	2,3	x	4	meter.	

Alle prijzen in deze brochure zijn exclusief BTW

Openingstijden
De ruimte verhuren wij met een minimum van 4 uur, in verschillende dagdelen.  Buiten 
deze dagdelen rekenen we losse uren. Wil je eerder dan 08:30 uur starten? Dan is dit in 
overleg vaak mogelijk. Houd er wel rekening mee dat de hoofdingang van Pllek dan nog 
gesloten is. Je kan dan via het strand doorlopen naar de zaal. 
 
Zaalhuur	(excl.	arrangementen) 
Maandag t/m donderdag       vanaf € 399
Vrijdag, zaterdag & zondag     vanaf € 499
Losse uren      vanaf € 125

Maximale capaciteit 
Binnen 
Geplaceerd:	150	pax	|	ongeplaceerd:	350	pax

Buiten 
Geplaceerd:	80	pax	|	ongeplaceerd:	150	pax

Afmetingen zaal / terras
Binnen:	11	x	17,5	meter,	nokhoogte	5,5	meter 
Buiten:	10	x	15	meter 

Restaurant
Het restaurant is altijd geopend voor onze reguliere gasten en is daarom niet te huur.

Entree
De zaal bevindt zich aan de achterkant van de locatie en is te bereiken via de hoofdingang 
van het restaurant. Met mooi weer (en buiten reguliere openingstijden om) kun je via het 
strand naar de zaal lopen. 

Toiletten
In de gang - van het restaurant naar de zaal - bevinden zich de kleurrijke toiletten van 
Pllek, die zowel door de gasten van de zaal als van het restaurant worden gebruikt. Bij 
grotere evenementen wordt het inhuren van een toiletdame verplicht.

Algemene informatie

Extra mogelijkheden
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Zaalopstellingen

SCHOOL U-VORM / CARRÉ THEATER RESTAURANT / CAFÉ

DINER FEEST

Meest voorkomende mogelijkheden
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