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VERGADEREN 



PK VERGADERMOGELIJKHEDEN 
Op zoek naar de perfecte ruimte in Utrecht voor een 

vergadering, presentatie, workshop of demonstratie? PK 

bar & kitchen aan de Oudegracht in Utrecht beschikt 

over de juiste ingrediënten! Op onze 2e verdieping 

hebben we een modern ingerichte vergaderruimte met 

een vergadertafel tot 25 personen en alle audiovisuele 

apparatuur. Alle benodigdheden om effectief te kunnen 

vergaderen zijn aanwezig. De ideale, centraal gelegen, 

vergaderlocatie! 

In deze brochure vind je alle mogelijkheden. Wil je het 

toch graag net even anders? Geen probleem. Mail op 

contact@pkutrecht.nl of bel 06 - 38 65 84 93 en we 

maken graag een passend voorstel! 

PRIJZEN VERGADERRUIMTE 

‣ Dagdeel (ochtend, middag of avond)               € 300,- 

‣ Gehele dag (ochtend en middag)                    € 500,- 

‣ Gehele dag incl. avond                                   € 800,-

Bovengenoemde prijzen zijn incl. onbeperkt koffie, thee en 

water (voor max. 25 pers.) 

‣ TV scherm (135x75cm)met HDMI aansluiting                     

en geluid                                                          € 60,- 

‣ Koelkastje gevuld met frisdranken             vanaf € 2,50 

    (op nacalculatie, frisdranken, Radler 0% en Jilzz 0%) 
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PK bar & kitchen is gevestigd langs de Oudegracht in hartje 

centrum van Utrecht.  

Ons pand bestaat uit een gezellig Grand Cafe (en terras) 

met grote dubbele bar op de begane grond en een extra 

sfeervolle 1e verdieping. Ook hier voldoende mogelijkheid 

om gezellig te tafelen of borrelen, zeker voor groepen. En als 

bonus, uitzicht op de gracht!  

Vanuit de 1e verdieping vervolgt het open trappenhuis zich 

naar de 2e verdieping waar onze vergaderruimte zich 

bevindt. Het is een karakteristieke ruimte inclusief de oude 

balkenstructuur van het pand in het zicht en uitzicht op de 

Dom! Echt Utrecht!

FEATURES 

Onze vergaderruimte biedt standaard de volgende 

faciliteiten: 

✓ Capaciteit voor 20-25 personen 

✓ Ruim daglicht 

✓ Ligging in het oude stadscentrum van Utrecht 

✓ Gratis WIFI en whiteboard incl. stiften 

✓ Onbeperkt gebruik van koffie en theevoorziening 

✓ Onbeperkt water 

✓ Bureaukit bestaande uit pennen en notitieblokjes 

✓ Optimale combinatie tussen professioneel vergaderen 

en een culinaire onderbreking of gezellige afsluiting in 

ons Grand cafe beneden.                                      

Note: ons pand beschikt helaas niet over een lift 

PK BAR & KITCHEN - VERGADEREN

LIGGING EN PARKEREN 

Onze vergaderruimte ligt in hartje Utrecht aan de 

Oudegracht. We zijn als volgt bereikbaar: 

‣ Openbaar vervoer:  Het Centraal Station van Utrecht 

bevindt zich op ongeveer 750 meter (na de uitgang van 

Hoog Catharijne op Vredenburg is het nog ongeveer 200 

meter lopen). Per bus zijn de dichtstbijzijnde haltes Neude, 

Sint Jakobsstraat of Vredenburg. 

‣ Auto: Het centrum van Utrecht is per auto goed bereikbaar. 

In het centrum geldt wel betaald parkeren. De 

dichtstbijzijnde parkeergarages zijn La Vie of Paardenveld. 

Onoverdekt parkeren kan dichtbij op Janskerkhof. Voor 

meer informatie: http://www.centrumparkeren.nl/utrecht/

parkeergarages
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PK BREAKBOX SWEET 

Zoete versnaperingen zoals: 

chocola, brownies of muffin 

€ 5,00 p.p. (excl. dranken) 

gepresenteerd in de vergaderruimte
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PK KITCHEN 

Natuurlijk kan een dag nuttig vergaderen aangevuld 

worden met een culinaire touch! 

Wij bieden diverse arrangementen aan om de sessie 

compleet te maken zoals bijvoorbeeld een lekkere snack of 

energyboost voor tussendoor.  

Een echte break kunnen we verzorgen door een heerlijk 

lunchmenu, afsluitende borrel of diner in ons Grand Café 

op de begane grond of de 1e verdieping. Onderstaand vind 

je alle mogelijkheden.

PK BREAKBOX ENERGY 

Energy boost smoothy 

— 

Zoete versnapering zoals: 

chocola, brownies of muffin 

€ 7,50 p.p.

PK DINER MENU CONCRETE 

Tomatensoep 

— 

PK burger ‘new style’ met salade en frites, of 

Kipsate met satesaus, Oosterse salade, bananenchips en 

frites, of 

Maaltijdsalade met lauwwarme geitenkaas en noten 

— 

Koffie of thee naar keuze met bonbon 

€ 22,50 p.p. (excl. dranken)

PK DINER MENU STEEL 

Carpaccio caprese van tomaat, buffelmozzarella en 

basilicummayonaise, of 

Vitello tonato ‘PK style ‘ van pulled veal (kalf) en 

tonijnmayonaise 

— 

PK burger ‘new style’ met salade en frites, of 

Kipsate met satesaus, Oosterse salade, bananenchips en 

frites, of 

Vegetarische curry met broodjes, salade en frisse dip 

— 

Bombe van vanille-ijs met salted caramel 

€ 27,50 p.p. (excl. dranken)

Inspiratie opgedaan maar net niet wat je zoekt?  

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

via contact@pkutrecht.nl en we maken graag een passend 

voorstel. Liever even sparren over de mogelijkheden? Bel ons 

dan op 06-38 65 84 93.

PK LUNCHMENU 

Tomatensoep 

— 

Minibroodje gezond, minibroodje tonijnsalade 

en PK kroketspecial 

€ 11,50 p.p. (excl.dranken)

PK DINER MENU STONE 

Cannelloni van zalm en makreel met waterkersmayonaise en 

gazpacho, of 

Vitello tonato ‘PK style ‘ van pulled veal (kalf) en 

tonijnmayonaise 

— 

Biefstuk van Australisch rund met gepofte aardappel, 

morillesaus, verse groenten en frites, of 

Zeeduivel met antiboise, spek, verse groenten en frites, of 

Vegetarische curry met groenten, noten, kikkererwten, 

broodjes, salade en frisse dip 

— 

Petit-grand dessert 

€ 33,50 p.p. (excl.dranken)
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PK BAR & BITES 

Het nuttige met het aangename combineren en de dag met 

een gezellige borrel afsluiten? Geen probleem, we zorgen 

ervoor!  

In ons Grand Café hebben wij 2 bar-area’s ingericht met 

statafels en half hoog meubilair. Hier kunnen gezellige 

maatwerk borrels plaatsvinden met het vergadergezelschap 

van die dag, eventueel aangevuld met andere collega’s of 

relaties. 

Wij bieden 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 START VAN DE BORREL? 

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, 

een thematische cocktail of champagne. Alles is mogelijk!  

BORRELBITES? 

Geen borrel zonder bitterbal! Natuurlijk is de middag of 

avond niet compleet zonder heerlijke bites. Van uitgebreid 

bittergarnituur tot PK borrel planken met heerlijke 

gevarieerde bites. Onderstaand een aantal 

borrelarrangementen voor groepen vanaf 15 personen ter 

inspiratie. 

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.

To top it off 

‣ Extra ronde bittergarnituur € 1,00 

‣ PKPuntzak frites met mayo € 3,00 

‣ Mini PK burger € 5,50 

‣ Soepje met bruschetta € 6,50 

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 

— 

Fingerfood kipsate met pindasaus 

€ 14,75 p.p.
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Graag een cocktailworkshop, pata negra of maatwerk borrel? 

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

via contact@pkutrecht.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. 


