
Jouw evenement bij

de Rechtbank! 

B o r r e l s

D i n e r s  

F e e s t e n  

V i e r i n g

Midden in de bruisende Utrechtse stad
beschikken wij met trots over een
unieke locatie! Deze bestaat uit een
restaurant, brasserie, groot terras,
vergaderzalen en een feestzaal.
Daarnaast beschikken wij over 30
prachtige hotelkamers en dat allemaal
onder één dak!

KORTE NIEUWSTRAAT 14, 3512NM
UTRECHT, tel: +31 30 233 0030 

RESERVEREN@DERECHTBANK.COM | UVH
 



Het is tijd om succes te vieren!
Rondom de feestdagen, om
medewerkers te bedanken voor de
inzet of juist als kick-off voor de
komende periode. 
Borrels, diners, pubquizzen,
knalfeesten met een DJ; wij zorgen
ervoor dat het voor jouw bedrijf een
onvergetelijke avond wordt. 

Tip; huur een photobooth in zodat de
herinneringen blijven!

Bedrijfsfeest

Proficiat, je gaat promoveren! 
Op slechts 3 minuten loopafstand
van de Universiteit Utrecht zijn wij bij
uitstek de perfecte plek om je
promotiefeest te organiseren. 

Is jouw gezelschap te groot om met
z'n allen bij het academiegebouw
aanwezig te zijn? Dan verzorgen wij
een livestream zodat jouw gasten
niets missen. 
Ook voor een kleinschalige
promotielunch, borrel of diner ben je
bij ons gegarandeerd van een
succesvolle viering!

Promoveren Viering

zondag t/m donderdag €300 
vrijdag en zaterdag €550

Onze Vrouwe Justitiazaal is een
prachtige, sfeervolle ruimte gelegen
in het souterrain. 
Deze zaal is geschikt voor maximaal
200 gasten. Dankzij de ruimte in de
zaal en verplaatsbaar meubilair,
kunnen wij voor elk type evenement
de gewenste opstelling klaarzetten.
Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om
vanuit een walking dinner direct over
te gaan in een knalfeest zonder dat
er tussendoor omgebouwd hoeft te
worden.

Er mag tot 01:00 uur gefeest
geworden. De zaalhuur wordt, indien
de beschikbaarheid het toelaat, per
dag berekend;

Uiteraard denken wij graag mee over
de exacte invulling en extra's
waarmee we een waanzinnige
beleving kunnen creëren.



Castillo Perelada Cava 
Champagne Billecart - Salmon

Drankarrangement Hollandse bar
p.p./uur (vanaf 3 uur)
bier van de tap - huiswijnen - fris -
binnenlands gedestilleerd

Jupiler van de tap 
Huiswijn wit en rood 
Huiswijn rosé 
Frisdrank
Premium sodas 
Speciaalbieren

Gin & Tonic 
Likeuren

High-tea Een gezellige familiedag of babyshower? 
Dan is onze high-tea een leuk idee! We
serveren dit in twee rondes.
€21.50 p.p

Soep 
scones met
aardbei jam
en
mascarpone
pizza hapje 
mini belegd
broodje

Warm

 

boterkoek
mini beignet 
mini appel
tarte tatin 
mini eclaire 
brownie 
spekkoek 
fruitsalade

Koud

 

Wij beschikken over een 11 meter lange vaste bar, maar ook
over een losse bar.
Je kunt je gasten iets extra's bieden door hier bijv.
verschillende cocktails of Gin & Tonic's te schenken.
Wij bieden geen drankarrangementen aan voor buitenlands
gedestilleerde dranken.

€32
€69.50

€9.50

€3,25 
€4,75
€4,50 
v.a. €3,00 
v.a. €3,80 
v.a. €4,50
 
v.a. €6,50 
v.a. €4,80 

 

Dranken



Brood met dips 

Gemarineerde manchego 

Olijven 
 
Gemengde noten 

Bittergarnituur p.s 

kaasstengels - bitterballen -
vegetarische loempia's - gamba's

Pizza Venezia p.s. 

Yakitori spiesjes 2 st. 

Thais viskoekje p.s. 
Limoenmayonaise

Broodje kroket of vegetarische 
kroket Midnight snack

Midnight snack 

Oven pastry filodeeg met witte
kaas 

€3,50

€3,00
€3,75

€4,50

€2.95

€1.25

BorrelDiner 

€35 

€44

€36,50

€6,-

€6,75

€4,75

€4,50

€0,99

Overig
Techniek
Beamer, flip-over en microfoon zijn inclusief de
zaalhuur.

Parkeerfaciliteiten
Restaurant De Rechtbank beschikt niet over
een eigen parkeergelegenheid. Gasten kunnen
parkeren in de dichtstbijzijnde parkeergarage
'Springweg'.

Prijzen
Al onze prijzen zijn inclusief BTW.

Uniforme Voorwaarden Horeca
Op de reserveringen gelden de Uniforme
Voorwaarden Horeca.

Click hier voor de locatie 

Sit down driegangen 
10 - 80p. 
Seizoensmenu met keuze uit 4
voorgerechten, hoofdgerechten
en nagerechten.
(t/m 30p. keuze ter plekke)

Sit down viergangen 
10 - 80p. 
Seizoensmenu met keuze uit 4
voorgerechten, één vast
tussengerecht, hoofdgerechten
en nagerechten.
(t/m 30p. keuze ter plekke)

Walking dinner 
40 - 200p. 
'Fingerfood' hapjes die uit de
hand gegeten kunnen worden
met een lepeltje of vorkje. Al
deze hapjes tezamen vormen
een volledig diner. (prijs o.b.v. 5
gangen)

6 gangen
7 gangen

€43,50
€51,50

https://www.google.com/maps/place/Korte+Nieuwstraat+14,+3512+NM+Utrecht/@52.0890763,5.1226079,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c66f507608f1b7:0xbf59c548d9c5aac9!8m2!3d52.0890763!4d5.1226079

