




PONG: HOUSE OF PING

 In deze wereld, waar alles alleen maar sneller en 

sneller moet gaan, vergeten we iets belangrijks. 

Iets dat we van onze kinderen zouden kunnen leren. 

Namelijk, het belang van spelen. Bij Pong willen we 

het spelen weer toegankelijk maken en welk spel 

is nou leuker, spannender en nostalgischer dan 

pingpong?

Pong is de perfecte locatie om samen met je 

collega’s onder het genot van heerlijke drankjes 

en hapjes een balletje te slaan.

Naast de prachtige privé ruimte (50 - 250 

personen), hebben we ook alle ruimte voor nog 

grotere groepen in onze andere zaal (tot 750 

personen).

Ben je even uitgepingpongd, schroom dan niet 

om in de karaoke-ruimte je beste beentje voor 

te zetten!

Top spins!





PONG PRIVATE: 50 - 250 PERSONEN

Zondag - Donderdag:        € 300,00 per dagdeel 
Vrijdag - Zaterdag:        € 350,00 per dagdeel

*inclusief pingpongtafels, beerpongtafels, eigen bar en personeel

FACILITEITEN INCLUSIEF VERHUUR

- Full HD beamer

- Professioneel geluidssysteem

- Uitstekende wifi verbinding

- Vergader-/feestverlichting

- (Beer) pingpongtafels

- Openbare Karaoke booth

FACILITEITEN EXCLUSIEF VERHUUR

- DJ-set (Pioneer XDJ-XZ)      € 75,00
- Microfoon        € 25,00
- Full HD beamer (optioneel)      € 50,00

> 50 PERSONEN

GROEPSARRANGEMENT

*alle prijzen in de brochure zijn excl. btw



30 - 60 PERSONEN

GROEPSARRANGEMENT

PONG BALKON: (30 - 60 PERSONEN)

Zondag - Donderdag:   €75,-
Vrijdag - Zaterdag:   €125,- 

*inclusief privé balkon, beerpongtafel en optioneel pingpongtafels   
onder het balkon € 30,00 per tafel per uur.

FACILITEITEN EXCLUSIEF VERHUUR

GROTE ZAAL

*alle prijzen in de brochure zijn excl. btw



PINGPONG VOOR GROEPEN (VANAF 12 PERSONEN)

in gemeenschappelijke ruimte 
€39,00,-  per tafel per uur.

*inclusief voldoende borreltafels en ruimte om te spelen. (eten van 
chefs menu graag van te voren afstemmen)

12 - 30 PERSONEN

GROEPSARRANGEMENT

KLEINE ZAAL

*alle prijzen in de brochure zijn excl. btw



ALLE PRIJZEN ZIJN PER PERSOON. VOOR DEZE ARRANGEMENTEN 

GELDT EEN MINIMUM VAN 20 PERSONEN

DRANKARRANGEMENTEN

PONG DRINKS SPECIAL

Pong drinks + speciaal bieren / cava

2 uur € 32,50
3 uur € 45,00
4 uur € 57,50
5 uur € 65,00

PONG DRINKS

Onbeperkt fris / Grolsch / Peroni 0.0% / huiswijnen (wit/rose/rood)

2 uur € 25,00
3 uur € 35,00
4 uur € 45,00
5 uur € 50,00

PONG DRINKS EXCLUSIVE

Pong drinks special + gedestilleerd (sterke drank)

2 uur € 40,00
3 uur € 50,00
4 uur € 60,00
5 uur € 70,00

*alle prijzen in de brochure zijn excl. btw



I LOVE YOU PONG TIME €21,5 P,P

• Snacks Shared Platter (6 items p.p)

• Pita Classic Karma Kebab met fresh fries

Optioneel: Mango Mousse met pecannoten | €7 p.p. 



*alle prijzen in de brochure zijn excl. btw

VANAF 40 PAX) 34,50 P.P  (WALKING)

VANAF 40 PAX 47,50,- P.P (WALKING)

FESTIVAL VIBE DINNER

SHARED DINING / WALKING DINNER

Foodstation waar iedereen gerechtjes kan halen. Op aanvraag 
is het mogelijk om met meerdere food stations te werken om 
het festival gevoel te vergroten. Op basis van de groepsgrootte 
doen wij een passend voorstel. Per food stations brengen 
wij €100 in rekening + 1 medewerker a €35- per uur met een 
minimale afname van 3 uur. t

Item 1: Pan Fried Gyozas en spring onion en soy sauce

Item 2: Pita Karma Kebab met verschillende toppings 

Item 3: Puntzakken French fries 

Item 4: Mango Mousse met pecanno

• Knolselderij Carpaccio gemarineerd met Marokkaanse 
kruiden

• 50 shades of red; salade van Alkmaarse gort, biet, appel & 
peer

• Pumpink spice; Pompoen - Curry - Kokossoepje  

• BBQ glazed corn ribs 

• Zuurdesem Pita Karma Kebab 

• Mango Mousse met pecannoten 



MEETING ROOM



Vergaderen op een unieke locatie in Amsterdam. Pong 

heeft een prachtige privéruimte voor evenementen, 

vergaderingen, presentaties, bedrijfsborrels en andere 

evenementen.

De ruimte is flexibel in te richten. In de huiselijke sfeer 

kan veel of weinig licht toegevoegd worden. De indeling 

geheel naar wens aan te passen. Vergaderopstelling, 

borrelsetting of pingpong opstelling.

Een maximumcapaciteit van 50 personen zittend voor 

een vergadering of voor een diner. Maar voor een 

aansluitend (bedrijfs)feestje kunnen gemakkelijk 200 - 

250 personen genieten van deze ruimte.

PRIJZEN ZIJN OP AANVRAAG EN 

AFHANKELIJK VAN DE WENSEN

MEETING ROOM

KOSTEN HUUR PONG - PRIVATE:

Per dagdeel  €300,-  09:00 - 13:00

Twee dagdelen €500,-  13:00 - 17:00  

aansluitende borrel €200,-  in overleg

BARISTA KOFFIE, THEE, FRIS, WATER & 
PASTRY ARRANGEMENT

Alle prijzen zijn per persoon

1 dagdeel: € 18,50 
2 dagdelen: € 25,00

FACILITEITEN INCLUSIEF VERHUUR

- Full HD beamer

- Professioneel geluidssysteem

- Uitstekende wifi verbinding

- Vergader- /feestverlichting

- (Beer) pingpongtafels

- Flipover

Faciliteiten exclusief verhuur:

- DJ-set (Pioneer XDJ-XZ) € 75,00

- Microfoon € 25,00

EET EN DRANKARRANGEMENTEN:

Staan eerder vermeld in de brochure. Bij speciale 

wensen in overleg mogelijk

*alle prijzen in de brochure zijn excl. btw



VAN BETTINE VRIESEKOOP

 PROFESSIONELE CLINIC 

Een professionele clinic van Nederlands bekendste 

tafeltennisster voor het hele bedrijf. Even ontspannen 

en sporten na of tussen het vergaderen door.

Deze unieke clinic is mogelijk op aanvraag en zal 

minimaal 2 weken van te voren geboekt moeten 

worden.

Kosten clinic Bettine Vriesekoop €350,00 - €500,00

*alle prijzen in de brochure zijn excl. btw




