VERGADEREN BIJ
DE RECHTBANK
Bijzondere vergaderlocatie in Utrecht. Een
prachtig monumentaal pand in hartje Utrecht
voor meetings, trainingen en brainstormsessies.
Wij leveren directe en persoonlijke service van
begin tot eind. Wanneer wij u ontvangen
hebben bij de receptie kunt u verzamelen in
onze brasserie voor een kop koffie. De zalen
zetten wij klaar in de gewenste opstelling en
gedurende uw bezoek verzorgen wij een tal
van mogelijkheden aan catering.

Korte Nieuwstraat 14
3512 NM Utrecht
Nederland
UVH | Privacy

DE RAADZAAL
1 - 50 personen
De Raadzaal heeft prachtig uitzicht op
het buitenplein.
4 grote rechthoekige tafels met ruime
stoelen. De ruimte heeft veel daglicht
door de grote hoge ramen.
Halve dag €495
Hele dag €695
Alle prijzen zijn incl. BTW
U-vorm 16 pers | Carré 20 pers
Theater 50 pers | Cabaret 35 pers

DE BIBLIOTHEEK
1 - 10 personen
De Bibliotheek is een lichte ruimte
met uitzicht op de Hamburgerstraat.
Het heeft een grote ovale tafel en
prachtige glas-in-lood ramen.
Halve dag €385
Hele dag €545
Alle prijzen zijn incl. BTW
Boardroom 10 pers

DE VISSENKOM
1 - 6 personen
De Vissenkom is geschikt voor kleine
gezelschappen. De glazen deuren
zorgen voor een vissenkom effect.
Heeft veel daglicht en uitzicht op het
restaurant terras.
Halve dag €175
Hele dag €295
Alle prijzen zijn incl. BTW
Boardroom 6 pers

DE ZOLDER &
TORENKAMER
1 - 16 personen
De Zolder & Torenkamer is geschikt
voor workshops en brainstormsessies.
Er is een aparte ruimte om in groepen
te kunnen werken en het heeft een
balkon.
Halve dag €350
Hele dag €495
Alle prijzen zijn incl. BTW
Boardroom 16 pers | Cabaret 16 pers

DE TUINKAMER
1 - 10 personen
De Tuinkamer is gelegen in de kelder.
Een rustige zaal met uitzicht op de
binnenplaats en mogelijkheid om naar
buiten te gaan.
Halve dag €250
Hele dag €395
Alle prijzen zijn incl. BTW
Boardroom 10 pers

DE
PROJECTKAMER
1 - 12 personen
De Projectkamer is geschikt voor
presentaties. Het is een lichte
creatieve ruimte met TV scherm en
grote whiteboards.
Halve dag €250
Hele dag €395
Alle prijzen zijn incl. BTW
Boardroom 12 pers

CATERING
DRINKS

CATERING FOOD

Broodjeslunch A
€10.95
2 luxe belegde broodjes - melk - jus
d'orange

SLAPEN BIJ ONS

Broodjeslunch B
€12.95
1 belegd broodje - broodje kroket melk - jus d'orange

Koffie arrangement basis
Biologische koffie - thee - plat en
bruis water - assortiment koekjes mintjes en snoepjes
- dagdeel
€7.75 p.p
- dag
€12.95
p.p.

Wij zijn trots onderdeel van Utrecht
Boutique Hotels. Utrechts meest
unieke hotels op een rijtje.
Geen standaard hotels, maar
kleinschalige boutique hotels met
een rijke historie en gelegen in het
centrum van Utrecht.

Uit te breiden met v.a.
Soep
Groene salade
Broodje kroket
(vegetarische groente kroket)
Saucijzenbroodje
Kaasbroodje

Koffie arrangement uitgebreid
Biologische koffie - thee - plat en
bruis water - sappen - frisdranken assortiment koekjes - mintjes en
snoepjes
- dagdeel
€10.95 p.p
- dag
€16.95 p.p.

Overnacht je bij een Utrecht
Boutique Hotel, dan ervaar je de
stad als een local en word je in de
watten gelegd door een
gepassioneerd team waarbij
gastvrijheid door de aderen
stroomt. Utrecht Boutique Hotels is
jouw sleutel tot het echte Utrecht!

Flapjack rood fruit
Mini croissant
(framboos of chocolade)
Smoothie
Pizza Venezia
Frietje met mayonaise
Muffin
Gebak
Allergenen? Laat het ons weten.

€4.50
€2
€4.50
€2.75
€2.75
€2.75
€2.50
€3.25
€3.25
€3.75
€3.95
€4.25

Onze catering items zijn op voorhand
te bestellen. Het is ook mogelijk om
dranken van de kaart te bestellen.

PRIVATE DINING

Vergaderen en ondertussen dineren?
Wij versorgen een compleet drie,- of
viergangendiner in de zaal zodat het
ook mogelijk is om een vergadering
wat later op de dag te starten en in de
avond af te sluiten. Vraag ons event
team naar de mogelijkheden!

