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EVENTARRANGEMENTEN 



PK EVENTARRANGEMENTEN 

Op zoek naar een locatie voor een verjaardagslunch, 

afscheidsborrel met collega’s, huwelijksfeest of  
zakelijk diner? PK bar & kitchen is the perfect place!  

7 dagen per week geopend en creativiteit genoeg  
om van elke gelegenheid een perfect event te maken.  
In deze brochure staan ter inspiratie de diverse 

mogelijkheden, een aantal voorbeeldmenu’s en de 

borrelarrangementen genoemd. 

Wil je het toch graag net even anders? Geen probleem. 

Mail op events@pkbilthoven.nl of bel 06 - 38 65 84 93 

en we maken graag een passend voorstel! 

NICE TO KNOW 

‣ In ons gehele pand hebben we gratis WIFI. 

‣ In ons Grand Café bevindt zich ook een kidsbios. Eventueel 

is het ook mogelijk dat wij een kinderoppas of schmink-

meisje verzorgen voor onze ‘kleinste gasten’. 

‣ Indien gewenst kunnen we ook een DJ verzorgen passend 

bij het event. 

‣ De kas heeft een eigen ingang, is afsluitbaar en het dak 

kan in de zomer gedeeltelijk geopend worden.
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PK bar & kitchen is gevestigd in het oude Postkantoor 

pand uit 1918 in het centrum van Bilthoven. Het station 

van Bilthoven bevindt zich op 2 minuten loopafstand en 

voor de deur zijn er diverse (gratis) parkeermogelijkheden.  

Ons pand bestaat uit een Grand Café met grote bar in  

het oorspronkelijke hoofdgebouw met daar aan vast een 

nieuwgebouwde kas welke legio mogelijkheden biedt.  

Onze bar-area heeft naast de ruime bar ook een aantal  

half hoge tafels, ideaal voor een borrel of bite in een iets 

relaxtere setting.

VOOR WELKE GELEGENHEDEN? 

✓ (Besloten) diner of lunch 

✓ (Bedrijfs)borrel aan de bar of in de kas 

✓ Huwelijks –of jubileumlunch, borrel of feest 

✓ Verjaardagslunch, diner of borrel 

✓ Zakelijke vergadering, presentatie of demonstratie 

✓ Teamuitje

Grand Café 

Seated lunch of diner  max. 60 – 70 pers.  

Borrel/standup bar-area  max. 100 - 120 pers.  

Borrel/standup gehele Grand Café  max. 200 – 220 pers.

Kas 

Seated lunch of diner  max. 40 – 50 pers. 

Borrel/standup  max. 100 pers. 

CAPACITEIT 

Met betrekking tot de indeling van het Grand Café en 

de kas zijn er oneindig veel mogelijkheden. Hieronder 

zijn de capaciteit per ruimte uiteengezet.

PK BAR & KITCHEN
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PK LUNCHMENU 

Diverse mini-broodjes op houten planken 

— 

Gevulde wraps of sandwiches 

— 

Mini kroketjes 

— 

Kleintje soep 

€ 17,50 p.p. (excl. dranken)
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PK KITCHEN 

Zin in een originele verjaardagslunch of teamdiner? Geen 

probleem! We maken graag een passend voorstel! 

Onderstaand een aantal voorbeeldmenu’s die een idee 

geven van de mogelijkheden voor groepen vanaf 10 

personen. Natuurlijk kunnen we ook een heerlijk 

tapasbuffet, themabuffet of high tea/wine verzorgen. 

Helemaal in PK stijl! 

Natuurlijk kunnen we bij onze menu’s en gerechten ook 

een passend wijnarrangement presenteren of kunnen we 

op verzoek werken met seizoensgerechten. 

PK FEESTELIJK LUNCHMENU 

Feestelijke toost met een glas prosecco of cava 

— 

Diverse sandwiches geserveerd op houten planken 

— 

Kleintje tomatensoep 

Pastasalade met gegrilde paprika, bosui en roquefort 

Warm puntje quiche  

— 

Karaffen melk en karnemelk  

— 

Koffie of thee met een bonbons 

€ 29,00 p.p. (incl. genoemde dranken)

PK DINER MENU 

Tomatensoep of soep van de dag 

— 

PK Burger 200 gram  

met ui, cheddar, spek, BBQ saus en frites 

of  

Sate van maiskipfilet met frites,  

salade en huisgemaakte pindasaus 

— 

Dessert van de dag 

€ 25,00 p.p. (excl. dranken)

PK MEATLOVERS MENU 

Carpaccio met overjarige kaas en truffel-mayonaise 

— 

PK Burger 200 gram  

met ui, cheddar, spek, BBQ saus en frites 

of  

Lendebiefstuk met kruidenboter,  

groenten en frites (suppl. €4,00) 

— 

Koffie of thee met bonbons 

€ 32,50 p.p. (excl. dranken)

NICE TO KNOW 

‣ Tot 16 personen is het mogelijk aan 1 lange tafel te dineren 

of lunchen. Vanaf 14 personen kan het zijn dat het 

gezelschap over meerdere tafels verspreid is, hoewel wel  
bij elkaar in dezelfde zone van het Grand Café of de kas. 

‣ Natuurlijk kunnen we rekening houden met allergieën en 

specifieke wensen. 

PK DELUXE MENU 

PK Easy Food plank  

met diverse bites en voorgerechten  

— 

Gestoomd vispallet met witte wijnsaus,  

groenten en puree 

of  

Ribeye van de Big Green Egg  

met kruidenboter en friet 

of  

Gegrilde groene asperges en courgette met king oysters, 

hoevenei, oude kaas en pecannoten (vega) 

— 

PK Grand dessertplank 

€ 42,50 p.p. (excl. dranken)

Inspiratie opgedaan maar net niet wat je zoekt?  

Geen probleem, vrijwel alles is mogelijk! Mail ons je wensen 

via events@pkbilthoven.nl en we maken graag een passend 

voorstel. Liever even sparren over de mogelijkheden? Bel ons 

dan op 06-38 65 84 93.
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PK BAR 

Op zoek naar een locatie voor een gezellige 

verjaardagsborrel of het afscheid van een collega? Alle 

zorgen uit handen geven en zelf ook een fijne avond 

hebben? Geen probleem, we zorgen ervoor!  

In ons Grand Café is er de ruime bar-area. Naast de bar met 

barkrukken hebben we tevens een aantal half hoge tafels die 

zorgen voor een relax-de ongedwongen setting. Tevens is ons 

iets hoger geplaatste podium geschikt om te borrelen in de 

buurt van de bar aan statafels. Ook in de kas zijn de 

borrelmogelijkheden legio. In de buurt van de haard op de 

loungebank? Met een aantal extra statafels erbij in het 

linkerdeel van de kas? Of wil je uitpakken en de gehele kas 

exclusief voor jouw event? Het kan allemaal! 

Behalve de locatie is er ook een ruime keuze in het 

drankassortiment dat we kunnen schenken. Diverse wijnen, 

bieren, verse sappen, perfect serves en cocktails. Naar wens 

kan er zelf een assortiment samengesteld worden passend 

bij de gelegenheid.  

FEESTELIJKE OPENING? 

Natuurlijk kunnen we de gasten ontvangen met een glas 

naar keuze om een toost uit te brengen en de middag of 

avond feestelijk te starten. Een heerlijke prosecco of cava, 

jullie favoriete cocktail of champagne. Alles is mogelijk!  

BORRELBITES? 

Geen borrel zonder bitterbal! Natuurlijk is de avond niet 

compleet zonder heerlijke bites. Van oude kaas, olijven, 

Spaanse ham en bittergarnituur tot PK Easyfood planken 

met heerlijk vers bereide bites. Hiernaast een aantal 

borrelarrangementen voor groepen ter inspiratie. 

EXCLUSIEVE AFHUUR 

PK all to yourself? De kas is een perfecte locatie voor een 

borrel, lunch, diner of presentatie in een meer private 

setting. De ruimte is volledig afsluitbaar en heeft een eigen 

ingang. Tevens is het, op beperkte momenten, ook mogelijk 

het Grand Café gedeelte exclusief af te huren voor een 

private event.  

Voor exclusief gebruik van zowel de kas als het Grand 

Café rekenen we geen huurprijs maar bekijken we graag 

samen de wensen en mogelijkheden.  

Interesse in PK voor een exclusief event? Voor een hele dag 

of een paar uurtjes, borrel, lunch of diner? Laat het ons 

weten via events@pkbilthoven.nl of bel 06-38 65 84 93  
en we maken graag een passend voorstel. 

Notes 

‣ (Licht) versterkte muziek is in overleg mogelijk bij  
exclusieve afhuur. 

BORRELARRANGEMENT BASIC 

Gemengde nootjes op tafel 

— 

Kaas en olijven 

— 

2 rondes bittergarnituur 

€ 6,50 p.p.

BORRELARRANGEMENT BASIC PLUS 

Gemengde nootjes op tafel 
— 

Kaas en olijven 
— 

1 ronde bittergarnituur  
— 

1 ronde amuses 

€ 8,75 p.p.

BORRELARRANGEMENT DELUXE 

Gemengde nootjes op tafel 

— 

PK borrelplanken met een selectie van koude bites 

Bijvoorbeeld kaas, droge ham, Italiaanse worst, olijven, 

brood en tapenade.  

— 

1 ronde bittergarnituur 

€ 9,75 p.p.

BORRELARRANGEMENT EASY FOOD PLANK 

Gemengde nootjes op tafel 

— 

PK Easy Food planken met een selectie van 

 koude en warme bites  

Bijvoorbeeld gamba’s, zalmbite van de Big Green Egg, 

Spaanse ham, gegrilde paprika’s, brood en tapenade. 

€ 16,50 p.p.

To top it off 

‣ PKPuntzak frites met mayo € 3,00 

‣ Mini PK burger € 5,50 

‣ Extra ronde bittergarnituur € 1,00 

Graag een toffe DJ, cocktailbar, pata negra of feestband? 

Let us know en we denken met je mee. Mail ons je wensen 

via events@pkbilthoven.nl en we maken graag een passend 

voorstel. Liever even sparren over de mogelijkheden? Bel dan 

06-38 65 84 93, dan plannen we een afspraak. 


