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INTRODUCTIE
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OFFICIËLE TROUWLOCATIE
Pompstation is een officiële trouwlocatie, en daar zijn we trots op! Alle facetten
van een huwelijk zijn bij ons mogelijk, van een ceremonie en receptie tot aan
een prachtig diner en een feest. Pompstation beschikt tevens over een hele
mooie, grote binnentuin.
Pompstation is een oud watergemaal dat nog steeds in gebruik is, gelegen
in het bruisende Amsterdam Oost. Vanwege het industriële karakter en het
intieme gevoel van het gebouw, heeft het een bijzondere sfeer die heel goed
past bij een huwelijk.
TEAM & PERSOONLIJKE BEGELEIDING
We staan bij Pompstation voor jullie klaar met een ervaren team om voor elk
huwelijk weer maatwerk te leveren, want dat is wat jullie dag zo bijzonder
maakt! Er is speciale aandacht voor het samenstellen van de juiste hapjes &
drankjes voor een receptie, of juist het menu voor een huwelijksdiner. Samen
met de chef is het mogelijk om een persoonlijk menu samen te stellen, gericht
op jullie wensen. Wij hebben zowel uitgebreide ervaring met sit down dinners
als met walking dinners.
We werken regelmatig samen met betrouwbare partners zoals bands, DJ’s,
VJ’s, bloemenleveranciers, cocktailshakers, ho(s)tels, huwelijksfotografen etc.
Op deze manier kunnen we ieder huwelijk weer uniek maken en naar jullie
wensen inrichten.
RUIMTEMOGELIJKHEDEN
Pompstation heeft hoge ramen, een houten vloer, origineel vintage meubilair
en een professionele licht & geluidsinstallatie waardoor onze locatie eigenlijk
weinig extra’s nodig heeft om jullie een onvergetelijke dag te bezorgen.
We hebben een entree aan de voorkant met garderobe, toiletten en er is zelf
een afgesloten rookruimte ingericht als retro zitkamer. Er zit een podium aan
de voorkant, voor de ambtenaar en speeches, en later op de dag is er daar
natuurlijk ruimte voor live muziek en een DJ.
FEEST
Omdat wij in Pompstation elke donderdag t/m zondag live muziek hebben, is
het via onze muziekprogrammeur ook mogelijk om de artiesten, bands of Dj’s
te boeken tegen aantrekkelijke prijzen.
Wij hebben sinds jaren ervaring met het organiseren van een spetterend
huwelijksfeest, en op vrijdag en zaterdag kun je bij ons zelfs tot 3:00 uur
doorfeesten!
AANTALLEN

Naam zaal			
Ceremonie Receptie
Diner
Feest
Beneden zaal		130		250		130		250 pax
Boven, Vide			
80		
120		
80		
120
pax
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RUIMTE
MOGELIJKHEDEN
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CEREMONIE
Op de benedenverdieping is een theater opstelling mogelijk voor zowel grotere
als kleinere groepen, mede door een ruimte-verdeler (pipe & drape). Het
maximaal aantal personen sit down is 130 personen. Wij kunnen een rode loper
en ‘loveseat’ verzorgen en op het podium is er ruimte voor eventuele muzikale
ondersteuning.
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RECEPTIE/BORREL
Proost! Zowel ons terras als onze vide leent zich uitstekend voor een receptie
of borrel. Bijpassende feestelijke hapjes en drankjes kunnen wij uitgebreid over
adviseren. Een bruidstaart kan in overleg zelf meegenomen worden.
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DINER
Het diner kan gehouden worden op zowel de benedenverdieping, vide of terras
(afhankelijk van het aantal). Wij hebben ruime ervaring met allerlei concepten,
van 4 gangen diner aan lange tafels tot shared dining, tot de organisatie van
een mini food market met kleine kraampjes. Bij ons kunnen jullie alle kanten op.
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FEEST
Lets party! Om jullie dag onvergetelijk af te sluiten is een feest heel belangrijk.
Bij ons mag je op vrijdag en zaterdag tot 3:00 uur door feesten op de
benedenverdieping. Daarnaast helpen wij graag met het uitzoeken van
een passende band of DJ. Bij Pompstation is een high end geluidssysteem
aanwezig, evenals een DJ-set en draadloze microfoons.
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FINGERFOOD &
HAPJES ARRANGEMENT
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TAFELGARNITUUR									€ 4,75
Borrelnootjes
Gemarineerde olijven
Grissini met kikkererwten puree, olijfolie en dukkah
Brood & aioli

CHARCUTERIE									€ 9,95
Charcuterie met diverse soorten worst, salami en proscuitto. Geserveerd met
aioli, cornichons en brood.

KAAS PLATEAU									€ 8,75
Pompstation kaas-assortiment met vijgen compote, druiven en dadel walnoot
crostini.

BITTERGARNITUUR								€ 6,75
Bitterballen met mosterd
Kaasstengels met sweet chili
Puntzakjes friet met huisgemaakte mayo

HAPJES ARRANGEMENT 			
			
AANTAL HAPJES		

PRIJS

3				
4				
5				
6				

12,50 pp
15,50 pp
18,50 pp
21,50 pp

			

vanaf € 12,50

Maak keuze uit de volgende hapjes:
VEGETARISCH
•
•
•
•
•

Tomaat en mozzarella arancini met saffraan aioli
Gazpachio van twee kleuren (alleen beschikbaar in zomer)
Gekonfijte vijgen met huisgemaakte kaas, dukkah en vincotto
Krokante artisjok met amandel puree & basilicumpesto
Aubergine en geitenkaas gallette met paprika jam

VLEES
•
•
•

Bloemkool soep met pancetta & truffel olie
Lam gehaktballetjes met komkommer en munt yoghurt		
Crostini met carpaccio & truffel mayo
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•
•
•
•

Gamba en chorizo spiesje met honing aioli			
Bruscetta met Pompstation steak tartaar
Krokant varkensbuik met harissa
Crostini van eend rillette & pruimen jam

VIS
•
•
•
•
•

Gambas verpakt in pancetta met salsa verde
Gerookte zalm crostini met wasabi hangop
Ceviche ingelegd met kokos, koriander & limoen
Zalm gravlax ingelegd met bietjes en vodka met crostini
& crème fraîche
Aardappel, mosterd en brandade croquettes met aioli

12

4
OPEN BAR &
DRANK ARRANGEMENTEN
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OPEN BAR (DRANK OP AFKOOP) 				
Binnenlandse bar (Heineken bier, huiswijn, fris, water, koffie, thee en
binnenlands gedestilleerd)
- Kosten: €7,50 per persoon per uur (minimale afname is 4 uur)
Internationale bar (Heineken bier, huiswijn, fris, water, koffie, thee, binnenlands
gedestilleerd, sterke drank en mixdrankjes waaronder: gin-tonic, bacardi-cola
etc.)
- Kosten: 15,- per persoon per uur (minimale afname is 4 uur)

DIVERSE COCKTAILS
Wij kunnen op verzoek een speciale hoek bij de bar inrichten voor cocktails!
Bijvoorbeeld Gin-Tonic met Komkommer & Peper, of Gin-Tonic met Grapefruit:
vanaf € 8,50 per cocktail

€ 17,50 		
DRANKENPAKKET					
			
		
Perfect voor tijdens het diner. Dit pakket omvat +/- een halve fles wijn, Sourcy
water en koffie of thee na. Wij zetten dit op tafel en vullen dit gedurende het
diner aan.

WIJNARRANGEMENT							

€ 21,50

Heerlijke wijnen die aansluiten op jullie persoonlijk opgestelde diner. Dit
arrangement (huidige prijs gebaseerd op een 3-gangen diner) bevat 3 wijnen en
een koffie of thee na.
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DINER MENU’S
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DRIE GANGEN MENU 		

			

		

€ 37,50

4-gangen menu €42,50

Hieronder zijn enkel voorbeeld menu’s, uiteraard kunnen wij een persoonlijk
menu opstellen naar jullie wensen.
1. VOORGERECHT
CHEF’S BITES (geen keuze nodig)
Bitterbal van gestoofde kalfswang met mosterd aioli
Witlof wortel soep met geroosterde amandelen
Tartaar van schol met wakame en zalmkaviaar
HOOFDGERECHT
Holstein Hollands Ras Tournedos (150gram) met dadelpolenta, waterkerssalade
en sjalotjus

Of
Zeebaars met groene ratatouille , pompoencrème, knolselderij gratin en
antiboise
Of
Spaanse tortilla met zoete aardappel en manchego met chips van zoete
aardappel en rodebieten coulis
DESSERT
Parfait van tia maria en pistache met gepofte vijg, honing mascarpone en
biscotti crumble

Of
Scroppino
2. VOORGERECHT
CHEF’S BITES (geen keuze nodig)
Gerookte zalm kroket met grof mosterd
Doperwten soep met munt en citroen gremolata
Rillete van lam met dadel en sinaasappel jam
HOOFDGERECHTEN
Holstein Hollands Ras tenderloin (150 Gram) met geroosterde aardpeer, rucola,
pecorino en truffel olie

Of
Gebakken vis van de dag met Beluga linzen, saffraan velouté, wortel en knol
antiboise
Of
Rouleau van groene kool gevuld met ricotta, dragon, pompoen en pistache,
puree van truffel aardappel en witte balsamico siroop
DESSERT
Bread and butter pudding van Baileys en banaan met kaneel anglaise en
kletskop

Of
Scroppino
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WALKING DINNER MENU 		
AANTAL GANGEN		

PRIJS

4				
5				
6				
7				

42,50 pp
45,00 pp
47,50 pp
55,00 pp

				

€ 42,50

Een aantal voorbeeld gerechten:
STARTERS
•
•
•
•
•

Amuse van watermeloen en geitenkaas met dukkah en 				
granaatappelstroop
Krokante artisjok met amandel puree en basilicum pesto
Runder carpaccio met parmezaan, rucola en truffel olie
Gebakken Gamba en Chorizo met sherry boter, gekonfijte citroen en 		
venkelsalade
Glaasje Bloemkool soep met truffel olie en pancetta

MAIN DISHES
•
•
•
•
•

Gebakken Scholfilet met knol crème en krokante kappertjes
Schotse zalm met een hete mosterd korst op een prei en mascarpone
risotto
Dun gesneden Tournedos met salsa verde en zachte polenta
Mini hamburger van wagyu op brioche met truffel mayo
Spaanse tortilla van feta, gekarameliseerde ui en fles pompoen met 		
gerookte tomaten relish

DESSERT
•
•
•
•

Vanille panna cotta met bosvruchten compote
Chocolade amandel taart met honing mascarpone
Witte chocolade mousse met peer en gember compote
Kaas supplement €2,00 p.p.
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SHARED DINING 		

			

		

vanaf € 37,50

1. ITALIAN STYLE
ANTIPASTO
•
•
•
•
•
•
•

Brood met olijven
Gemarineerde artisjokken
Charcuterie met verschillende vleeswaren, proscuitto, carpaccio, 		
salami
Caprese salade van tomaat, buffel mozzarella en basilicum
Gegrilde Mediteranische groenten met rucola en vincotto
Zongedroogde tomaten pesto
Kikkererwten puree met dukkah

MAIN DISHES
•
•
•
•

Dungesneden Runder Entrecote met zacht polenta en salsa verde
Rucola salade met gebakken champignons, parmezaan en balsamico
Penne Amatricciana met spek, ui en tomaat, pecorino kaas
Citroen linguini met gerookte zalm, venkel, krab en rucola

DESSERT
•
•

Traditionele Tiramisu met coffee en marsala
Scroppino

2. BBC STYLE
AANTAL GERECHTEN		

PRIJS

6					
7					
8					

37,50 pp
40,50 pp
47,50 pp

•
•
•
•
•
•
•

Mini hamburgers op brioche met truffel mayo
Zalm spiesjes met sinaasappel hollandaise
BBQ mediteranische groenten met dukkah
BBQ kippendij met venkel zaad en honing mosterd
Speklapjes met salsa verde
BBQ vis en gamba spiesjes met Chermoula
Dungesneden entecote met rode wijn jus

SALADES
•
•
•
•
•
•

Rucola salade met portobello, pecorino en gerookte amandelen
Zoete aardappel salade met chorizo en cherry tomaten
Watermeloen en feta salade met granaatappel vinaigrette en munt
Tabbouleh salade with dadels en amandelen
Gebakken pompoen, feta en linzen salade
Kartoffel salade met walnooten, creme fraiche en bosui (met of 			
zonder Pancetta)
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6
LIVE MUZIEK
& DJ’S
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MUZIEK
Pompstation heeft een uitgebreid bestand aan bands en DJ’s die regelmatig
bij ons optreden. We hebben ervaring met solo artiesten die jullie ceremonie
de juiste sfeer kunnen meegeven, bands die het diner of receptie opfleuren
en DJ’s die het feest kunnen laten losbarsten. Wij hebben alle apparatuur
in huis om dit mogelijk te maken. Vraag gerust naar op maat gemaakte
mogelijkheden.

EXTRA’S
Wij kunnen tegen een meerprijs extra decoratie en mastiek inhuren zoals
statafels, pipe en drape gordijnen en/of tafellinnen. Mochten er nog specifieke
decoratie aanvragen zijn vanuit jullie kant, kan dit altijd in overleg.
BLOEMSTUKKEN
Standaard zijn er 3 grote bloemstukken op onze locatie aanwezig die wij per
seizoen veranderen. Uiteraard kunnen wij jullie helpen met het verzorgen van
extra bloemen voor bijvoorbeeld op tafel, aan stoelen en/of in grote extra
vazen.
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