Lunchroom Palkinto Voorburg
Iets te vieren?
Gezellige mogelijkheden en een verrassend team
10 - 50 personen
Palkinto - Wij gunnen je een gezellig feestje!
"Palkinto is gunnen in het Fins. Dit is onze overtuiging. Iemand iets gunnen en hiervan genieten. Niet alleen
onze medewerkers en anderen, maar ook jezelf. Wij gunnen jullie een mooi feest zodat iedereen
enthousiast naar huis gaat."
Palkinto is een hippe, gezellige lunchroom in Oud-Voorburg waarbij kwaliteit, genieten en een relaxte sfeer
hoog in het vaandel staan. We zijn er trots op dat Palkinto
grotendeels wordt gerund door jongeren met een afstand tot
de arbeidsmarkt.
De mooie locatie in Oud-Voorburg en gezellige ruimtes
(hoofdruimte ca. 40 personen en roze kamer ca.10 personen)
zijn uitstekend om iets te vieren met een lekkere lunch,
heerlijke high tea, een borrel of een combinatie. Ook hebben
we een groot terras en mooie achtertuin.

Uitstekende bereikbaarheid
●
●

Op 50 meter afstand is er voldoende
parkeergelegenheid
Op 1 minuut afstand ligt het treinstation Voorburg CS.

Wij staan graag voor je klaar!
Ben je gevallen voor Palkinto en ons team? Naast de
reguliere openingstijden bieden we ook de mogelijkheid om
onze ruimtes op zon- en maandagen exclusief af te huren.
Onze locatie kan veel bijdragen aan een mooi feestje. Ons
team zorgt ervoor dat het jullie aan niets ontbreekt en
natuurlijk voor een spontane en gezellige sfeer.
Wij hebben er nu al zin in, tot snel!

Team Palkinto
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Welke mogelijkheden bieden wij?
PALKINTO EXCLUSIEF
Op zon- en maandagen kan Palkinto exclusief gebruikt worden. Wij hanteren dan een minimale
omzet van € 750,- met onderstaande mogelijkheden,
● Maximaal 40 personen (eventueel maximaal 50 bij staande borrel)
● Hoofdruimte (ca. 40 personen) en Roze kamer (ca. 10 personen)
● Team Palkinto zorgt voor de verzorging en bediening

PALKINTO LUNCH
●
●
●

Water op tafel
Onbeperkt melk & karnemelk
Planken vol met onze lekkerste lunchgerechten van de kaart:
○ Salade
○ Soep
○ Rijkelijke belegde boterhammen

Per persoon

€ 19,50

Los te bestellen:
●

Kan verse jus

€ 15,-

PALKINTO HIGH TEA
●
●
●
●
●

Water op tafel
Onbeperkt alle soorten luxe koffie
Onbeperkt biologische thee
Heel veel proeverijtjes van onze favoriete ambachtelijke taarten
Planken vol hartige lekkernijen

Per persoon

€ 21,50

PALKINTO BORREL
●
●
●
●
●

Alle door Palkinto geselecteerde wijnen
Onbeperkt bier, inclusief speciale biertjes
Verse sapjes
Biologische frisdranken
Rijkgevulde Palkinto borrelplanken met heerlijke gezonde en ongezonde hapjes

Per persoon per uur

€ 12,50
Alle bovengenoemde prijzen zijn inclusief BTW.
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