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POMPSTATION 

Good service
and good food
never go out of business.

— Laurens Stegge,
Oprichter Pompstation
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WELCOME ABOUT POMPSTATION OUR SERVICES

Een innovatief horecaconcept in een
werkzaam waterpompstation in een
industriele one of a kind setting. 

Het robuuste, industriële pand waarin
Pompstation is gevestigd, is gebouwd aan
het begin van de vorige eeuw (1912) in de
karakteristieke stijl van de Amsterdamse
School. Sindsdien is het in gebruik als
waterpompstation door Waternet. 
Vroeger stonden de gigantische
waterpompen op de plaats waar nu het
restaurant is. In de jaren tachtig zijn de
pompen verplaatst naar de kelder direct
onder de vloer. Vooral op regenachtige
dagen gaan de pompen draaien om het
water de stad uit pompen. Dit kan soms
worden opgemerkt door een zachte
trilling die door het hele gebouw
resoneert.
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Onze locatie biedt talloze mogelijkheden
om een event te hosten. Wij bieden de
mogelijkheid om ons restaurant exclusief
compleet af te huren. Ons meubilair is
grotendeels verplaatsbaar, waardoor we
in een ruimte een compleet andere setting
kunnen creeeren. 



POMPSTATION EXCLUSIEF AFHUREN VAN POMPSTATION

MOGELIJKHEDEN

Onze locatie biedt talloze mogelijkheden om een event te hosten. Wij
bieden de optie om ons restaurant exclusief compleet af te huren. Ons
meubilair is grotendeels verplaatsbaar, waardoor we in een ruimte een
compleet andere setting kunnen creeeren. 

MOGELIJKHEDEN
Het is al mogelijk om Pompstation exclusief af te huren vanaf de volgende
omzetgaranties:

Maandag: 5000,-
Dinsdag/Woensdag/Zondag: 7500,-
Donderdag: 11000,-
Vrijdag/Zaterdag: 15000

*Wanneer u alleen een dagdeel overdag nodig heeft gelden er andere
tarieven waarvoor u terecht kunt bij onze event manager. 

CAPACITEIT 

Sit down dinner: 50-200
Walking dinner: 50-360
Wedding set up: TBD
Party Set up:  80-360
Meeting set up: upon request
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POMPSTATION - EXCLUSIEF AFHUREN
VIDE 

VIDE

MOGELIJKHEDEN

CAPACITEIT

Onze vide leent zich zeer goed voor kleinere groepen tot 80 personen. Het is mogelijk om
onze vide exclusief af te huren voor uw meeting, diner of event. 

Onze vide bevindt zich via een eigen trap aan de voorkant en een extra trap aan de achterkant
boven in het restaurant. Er is een perfecte akoestiek, en je zit echt in je eigen ruimte, maar toch
met de gezelligheid van het restaurant beneden. Het is een unieke locatie die voor veel
verschillende doeleinden geschikt is., een verjaardagsfeest, borrel, product launchparty of
workshop. 

Daarnaast is de vide ook een inspirerende plek voor zakelijke besprekingen, presentaties en
brainstormsessies. 

Vraag de prijzen op via onze event manager.  Alleen op vrijdag en zaterdag geldt er een
minimale omzetgarantie van 4500,-. 

Sit down dinner: 80
Walking dinner: 110 
Party set up: upon request 
Meetings theater set up: 45POMPSTATION - VIDE 06



DINER INFO DINER ARRANGEMENTEN

SITDOWN DINNER
3 gangen menu 42,50
4 gangen menu 51,50
5 gangen menu 60,50
6 gangen menu 69,50
7 gangen menu 78,50

WALKING DINNER 
5 gangen menu 51,-
6 gangen menu 55,-
7 gangen menu 60,-
*Bij ieder menu wordt uiteraard rekening gehouden met dieetwensen en allergien. 

SHARED DINING MENU 
Hoofdgerecht wordt geserveerd op 3 schalen met een variatie van vlees, vis en vegetarisch 
(v.a. 46,- p.p.)

P O M P S T A T I O N

POMPSTATION
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HAPJES EXTRA MOGELIJKHEDEN

P O M P S T A T I O N

TAFELGARNITUUR €5,75p.p.
Kleine hapjes voorafgaand aan een diner
Borrelnootjes, brood, aioli & olijven
 

BORRELPLANK €11,75 p.p. 
 (ook als vegetarisch optie te bestellen)

BITTERGARNITUUR €8,50 p.p.
 (ook als vegetarisch optie te bestellen)
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DRANKENARRANGEMENTEN

Bij events bieden wij verschillende
mogelijkheden voor drankarrangementen. 

DRANKENARRANGEMENTEN

UNLIMITED BASICS 8,-
P.P.P.U

UNLIMITED SPECIALS 16,-
P.P.P.U. 

WELCOME COCKTAILS 
7,- PER COCKTAIL

HEINEKEN BEER/HOUSEWINE/SOFTDRINKS
min. 4 hours

HEINEKEN BEER / WINE / SOFTDRINKS / CRAFT BEERS
/ MIXED DRINKS
min. 4 hours

DRANKENPAKKET  DINER 19,50 p.p.
Halve fles water, halve fles wijn (of 3 bier/soda), koffie of
thee. 
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POMPSTATION EXTRAS

ARRANGEMENTEN

EXTRA

Arrangementen of events zijn uit te
breiden met extra services die wij
aanbieden of kunnen regelen vanuit ons
netwerk. 

DJ: v.a. 299,-
Live Muziek: v.a. 750,-
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STORY BEHIND THE DISHES THE MEANING OF THE EATERIA 27 LOGO

Pompstation als
vergaderlocatie
Bij Pompstation organiseren we regelmatig vergaderarrangementen voor onze zakelijke klanten. We
hebben verschillende mogelijkheden, van een daggedeelte voor bijvoorbeeld een workshop op locatie,
als een dagarrangement inclusief lunch, diner en borrel. 

Wij beschikken over alle noodzakelijke zaken voor een vergadering, van een flipover, beamer, scherm,
draadloze microfoons tot aan een inclusief high end geluidssysteem en veilig WIFI. 

Een pakket kan uit de volgende onderdelen bestaan, let op dit zijn richtlijnen een voorstel op maat
wordt voor u gemaakt. 

Pakket Halve dag:   65,- p.p. 4 uur tot 16:00 uur, ongelimiteerd koffie, thee, water, sodas, equipment.  

Pakket Hele dag:  125,- p.p. 8 uur tot 16:00 uur,  dranken, 3 gangen lunch, afternoon bites

Pakket de luxe hele dag: 175,- p.p. 11:00-21:00 uur, dranken, 3 gangen lunch, afternoon bites, 3 gangen
diner, 4 uur ongelimiteerde binnenlandse bar. Technical equipment. 11





BOOK YOUR EVENT WITH US. 

CONTACT INFORMATION

PHONE NUMBER

EMAIL ADDRESS

WEBSITE

+316 41 65 50 27

events@pompstation.nu

www.pompstation.nu


