Drank

Diners

Drankjes kunnen worden
afgekocht voor 20 p.p.
gedurende 2 uur of op
nacalculatie worden
besteld, er wordt slechts
een wijze per groep
geaccepteerd

Voorbeelden, invulling kan per seizoen varieren

basis dinerbuffet				21,50
• Biologische kip in frisse saus van citroen en oregano
• Kabeljauw met kruidenpesto
• Ovenschotel van geroosterde aubergine, tomaat,
mozzarella, basilicum
• Roseval aardappeltjes met rozemarijn
• Couscous
• Diverse groenten
• Salade

Uitgebreid dinerbuffet 			
Alles van basisbuffet plus vooraf

Wij schenken biologische
bieren, wijnen en sappen
en er is een ruim aanbod
aan fris, koffie en thee

26,50

• Kleine quiche met ui en brie
• Mini gehaktballetje met mosterd dip
• Canapé met rilette van makreel

Luxe dinerbuffet 				32,50
Alles van uitgebreid buffet plus achteraf
• Aardbeien met vlierbloesemroom en lange vingers
• Gemixt kaasplankje

Tapas dinerbuffet 				23,50
• Geroosterde rosevalaardappels met bravas saus
• Biologische gehaktballetjes
• Biologische kippenpootjes
• Quiches en frittata
• Paddenstoelen met knoflook
• Olijven, kazen
• Brood met dips
• Tabouleh salade

Wisselend dinerbuffet

Bijvoorbeeld zomer- barbecueof Oosters buffet

26,00

Onze lunches en
diners zijn volledig
biologisch en
lokaal

Lunch

basis lunchbuffet			11,50
Petit pain vis / vlees / vega mix
Luxe boterham vis / vlees / vega mix
Koffie en thee
Melk
Uitgebreid lunchbuffet 		
14,50
Petit pain vis / vlees / vega mix
Luxe boterham vis / vlees / vega mix
Soep van de dag
Koffie en thee
Melk, sappen
Fruit

Eten op locatie

Arrangementen
Onze lunch- en dinerarrangementen zijn volledig biologisch
en komen van een Utrechtse traiteur die haar producten
uit de streek haalt. Gebruik maken van arrangementen kan
alleen bij afstemming van tevoren.
drankarrangement: 2 uur na spel
Tapbier, wijn, fris, koffie, thee p.p. 		
Fris, koffie, thee p.p.				

20,00
10,00

Luncharrangement
Basis lunchbuffet p.p.				
Luxe lunch, incl. soep en sapje p.p.		

11,50
14,50

Dinerarrangement
Basis dinerbuffet					
Uitgebreid dinerbuffet				
Deluxe diner					
Tapas dinerbuffet					
Wisselend buffet					

21,50
26,50
32,50
23,50
23,50

Koffie- en theearrangement
Koffie / thee in kannen p.p. 			
Refill koffie / thee in kannen p.p. 		

5,00
2,50

Utrechts hout
Groot scherm en flipover, keuze uit
- Theateropstelling 		
- Kringopstelling 		
- Vergaderopstelling

10-30p
10-30p
5-20p

Per dagdeel					

150

Utrechts Beton
Beamer en flipover, keuze uit
- Theateropstelling 		
- Kringopstelling 		
- Vergaderopstelling
- Borrelopstelling 		

20-60p
20-60p
15-40p
30-60p

Per dagdeel					

250

Utrechts GLAS
Beamer en groot scherm, keuze uit
- Theateropstelling 		
- Borrelopstelling 		

75-150p
75-150p

Per dagdeel			

op aanvraag

Faciliteiten
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Eigen
Ruimtes
Wij hebben drie prachtige
eigen ruimtes, geschikt
voor vergaderen, borrelen
en / of workshops. Onze
dagdelen lopen van 9-12,
13-17 en 18-22 uur.

