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Samen met onze horecapartner De Utrechter maken we ons
food & beverage aanbod zo eerlijk en duurzaam mogelijk. 
Wist je dat je in onze factory:

Thee drinkt van Wilder Land en daarmee
bijdraagt aan het herstel van de biodiversiteit in
Nederland.

Onbeperkt toegang hebt tot koffie van Bacchi, afkomstig van
specialty koffieplantages waarbij eerlijke productie en direct
trade centraal staan. Zelfs een vegan cappuccino behoort tot de
mogelijkheden.

Geniet van (h)eerlijke koekjes van De Koekfabriek,
gemaakt door bijzondere bakkers met een afstand tot
de arbeidsmarkt.

Jouw gasten kunt verrassen met een plantaardig zwamcijsje
dat gemaakt is van oesterzwammen. De Clique zorgt ervoor dat
onze koffiedik wordt hergebruikt als grondstof voor deze
oesterzwammen. 



Volledig vegetarisch en vegan ontbijt, luncht of borrelt waarmee je
bijdraagt aan een goede en gezonde leefomgeving. Met een
gevarieerd vega(n) aanbod weet De Utrechter zelfs de vleeseters
onder ons te overtuigen.

Geniet van verse sinaasappelsap tijdens je ontbijt of lunch
waarvan de sinaasappelschillen opgehaald worden door de Clique
en gebruikt worden om foccacia brood te bakken.

Duurzaam en biologisch kunt borrelen met dranken van onder
andere De Leckere, Lemonaid & Charitea of Cola Mama en
vegetarische hapjes.

Kraanwater drinkt dat wordt gefilterd, gekoeld en gecarboniseerd
door Made Blue. Door deze samenwerking doet De Utrechter
automatisch een donatie aan Made Blue wat leidt tot 1000 keer
zoveel schoon drinkwater in landen waar dat niet vanzelfsprekend
is.

Heb je vragen over ons duurzame aanbod van food & beverage
producten? Laat het ons weten!



Vers wit en bruin brood - rijk belegd 
 vega(n)
Soep van het seizoen 
Vers fruit
Verse jus d'orange 

Twee verschillende vers belegde broodjes 
 vega(n)
Paddenstoelkroketje - vers brood 
Wisselende salade
Soep van het seizoen 
Vers fruit
Verse Jus d'orange 

Rijk belegde sandwich 
Vers fruit 
Nakd energizer reep 
Biologisch sapje 

SIF vegetarisch 12-uurtje
Op zaal

        € 16,95 p.p.

Lunchbuffet tussen 12:00 en 13:00 uur  
In restaurant

         Geserveerd in het restaurant 
          van De Utrechter.
          € 22,00 p.p.

Lunch to go

        € 15,95 p.p. 

Verse croissant met boter en jam
Koffiebroodje
Verse jus d’orange

Verse croissant 
Vers brood 
Kaas 
Jam
Gekookt eitje 
Yoghurt - granola 
Vers fruit 
Verse jus d'orange 
Melk

Vroege Vogels Ontbijt

         € 10,50 p.p. 

Vroege Vogels Ontbijt Deluxe

        € 16,25 p.p.

 

ON T B I J T L UN CH

Zwamcijsje 

Börek 

Wrap van rode biet 

Wrap van wortel 

Broodje paddenstoelkroket
Kaas-rucola kroketje

Handfruit                                 
Nakd - energizer repen       
Taartjes van Vroeg                 
Mini gebak 
Frisdrank  
Lemonaid & Charitea 

         hét plantaardige en heerlijke alternatief

         bladerdeeg met spinazie en kaas
         € 4,20

         geitenkaas, spinazie & krokante boekweit

         gerookte kip , roomkaas & sla
          € 4,85    
                                                                 

 

T U S S ENDOOR T J E S

€ 4,20
€  1,35
 
€  1,50 
€ 2,40 
€ 5,75 
€ 4,- 
€ 3,25
€ 4,25

     : Vegetarisch
Prijzen zijn exclusief BTW

Dieetwensen max 2 dagen van te voren doorgeven
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Vers bruin brood - rijk belegd vega(n)
Soep van het seizoen
Puntje vegetarische quiche (warm)
Frisdrank

1 gang
2 gangen
3 gangen

 Bieten

Vlees

Vegan

Panna cotta mango - amandelen

SIF vegetarisch 18-uurtje
Op zaal

         € 16,95 p.p. 

Groepsmenu
Op zaal of op aanvraag in het restaurant

Voorgerecht

 rood en geel - sesam-gepofte knoflookcrème - cranberrycompote - wasabi crumble
Hoofdgerecht
Garnituur bij beide hoofdgerechten: verse friet van De Goey-Koot en frisse salade

 Kalfswang - Hete bliksem - gekaramelliseerde zilverui - eigen jus 

 Zoete aardappel - tahini dressing - ingelegde rode kool 
Nagerecht

 

D I N E R
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€ 25,00 p.p
€ 31,50 p.p.
€ 38,00 p.p.

Diner concept De Utrechter
Culinair, sociaal en voor ieder wat wils
In het restaurant van De Utrechter kun je onbeperkt genieten van kleine
gerechten voor een vaste prijs. Voor gezelschappen vanaf 8 personen serveren
zij een selectie gerechtjes vanuit de keuken. Op die manier is het lekker
gevarieerd en hoeft niemand te bestellen. Gasten kunnen eigen gerechtjes eten,
maar ook met elkaar delen wanneer zij dat willen.
Er is een ruime selectie vegetarische gerechten.
€38,-

Walking diner
Het dinerconcept kan ook als walking diner aangeboden worden in het
restaurant of in de Eventspace. Handig voor grote groepen.
€38,-

     : Vegetarisch
Prijzen zijn exclusief BTW

Dieetwensen max 2 dagen van te voren doorgeven



Glas Cava
Glas Champagne

Jupiler 0.0%
De Leckere Organic Pilsener

Fles witte wijn
Fles rode wijn

Drankarrangement
In restaurant of Eventspace
1 uur
1.5 uur
2 uur
De Utrechter serveert onbeperkt een selectie 
frisdranken, huiswijnen en normaal bier

Duurzame borrelselectie
Op zaal 
Selectie frisdranken, huiswijnen en normaal bier 
geserveerd in een bucket met ijs
(2 á 2,5 consumpties p.p.)

Overige dranken 

BORR E L D RANK EN
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     : Vegetarisch
Prijzen zijn exclusief BTW

Dieetwensen max 2 dagen van te voren doorgeven

BORR E L HA P P EN

Brood - dips
Nootjes
Olijven
Tortilla chips - guacamole - salsa
Kaasstengels - 4 stuks - mosterd
Kaas-rucolakroketjes - 4 stuks - mosterd
Paddenstoelenbitterballen - 4 stuks - mosterd
Gepaneerde gamba's - 4 stuks - chilisaus
Bitterballen - 4 stuks - mosterd

Borrelplank voor 10 á 15 personen
Een plank met nootjes, olijven, brood, aïolie, 
Franse kaas en gemarineerde artisjokken
€ 27,50

Bittergarnituur 16 stuks
Mix van kaasstengels, kaas-rucolakroketjes, paddenstoelbitterballen
€ 21,-

Overige borrelhappen 
€ 6,85
€ 4,65
€ 4,85
€ 7,25 
€ 4,65
€ 5,50
€ 5,75
€ 4,65
€ 4,65

€ 12,75 p.p.
€ 17,50 p.p.
€ 22,50 p.p.

€ 9,95 p.p.

€ 6,25
€ 12,25

€ 3,15
€ 3,25

€ 25,00
€ 25,00


