
Beleef
jouw event 
bij de Utrechter
diner, feest, seminar of jubileum, 
organiseer het in een iconisch pand met stijl



Jouw evenement 
in goede handen

Zo hebben wij een besloten 
lounge voor privé diners en 
borrels, een eventspace voor 
bijeenkomsten en feesten tot 
180 personen en bij Social 
Impact Factory kun je terecht 
voor diverse vergaderzalen. 
Dit alles in hartje centrum, 
naast Utrecht CS.

Vertel ons wat je wilt bereiken  
en wij zorgen voor de juiste 
ruimte en invulling. 

Of je nu een zakelijke bijeenkomst hebt of een ontspannen 
event organiseert, samen met Social Impact Factory bieden 
wij legio mogelijkheden om jouw evenement vorm te geven 
en tot een bruisend succes te maken!



Aandacht, sfeer 
en organisatie 

op maat



Overdag of ‘s avonds;
ieder moment maken
we samen memorabel



Overdag of ‘s avonds;
ieder moment maken
we samen memorabel



Diner (tot 150 personen)

2 gangen groepsmenu                          
Hoofgerecht en dessert 26,50
Voorgerecht en hoofdgerecht 29,50

3 gangen groepsmenu 35,00 
Voorgerecht, hoofgerecht  
en dessert

4 gangen groepsmenu 42,50
Voorgerecht, tussengerecht, 
hoofdgerecht en dessert

Walking Diner
Kleine gerechtjes op de hand, variërend 
vis, vegetarisch, vlees en zoet, gebaseerd 
op onze menukaart.

6 gerechtjes 36,50

8 gerechtjes 44,00

Diner, (bedrijfs)feest

Borrel (toto 180 personen)

Op nacalculatie
Dranken op nacalculatie, aangevuld 
met een happen arrangement:

Happen koud 5,75
Zoals olijven, kaas en worst

Happen warm 9,75
Zoals bitterballen, kaastengels 
en tortilla’s

Happen mix 12,75
Zoals charcuterie, gemarineerde  
groenten, oesterzwambitterballen  
en kaastengels

Op afkoop
Een borrel op afkoop is ook mogelijk. 
Hiervoor maken we graag een voorstel 
op maat.



Seminar (tot 180 personen)

Waarbij gebruikt wordt gemaakt van 
vergaderruimtes bij Social Impact Factory.

Plenair in Eventspace

Break-out sessies  door het pand

Koffie, thee, water en 
een gezonde snack tussendoor

Lunch, diner of borrel

Audio visuele middelen

Prijsindicatie op aanvraag via
Social Impact Factory Utrecht

Stuur een e-mail naar
reserveringen@socialimpactfactory.com

Jublieum, promotie of relatie-event

Gebaseerd op 50 dinergasten 
en 100 feestgasten

Diner (walking of sitdown)

Feest : onbeperkt hollandse bar 
+ borrelhappen + DJ

Aankleding in gekozen stijl

Richtprijs: 7995,- 

Vaste leveranciers voor kwaliteit

We werken met vaste leveranciers die de-
zelfde kwaliteit voor ogen hebben als wij. 
Zo kunnen we jou zorgeloos laten genieten 
van het door jou georganiseerde event.

Wijnarrangement 
2 gangen  10,00
2 gangen bob  6,00
3 gangen  15,00
3 gangen bob 9,00
4 gangen  20,00
4 gangen bob 12,00

Heb je een wens die afwijkt van bovenstaande 
mogelijkheden? Geen probleem! We horen 
graag jouw idee en bekijken wat er mogelijk  
is binnen jullie budget.

Allergie of dieetwensen? Laat het ons weten. 
Op verzoek koken wij glutenvrij, vegetarisch  
of vegan. 

Seminar, jubileum



Met een glimlach
genieten van 
jouw moment





Utrechter Lounge 
& Eventspace
De event space en lounge kunnen gecombineerd 
worden tot een ruimte voor 180 personen. Het is ook 
mogelijk om enkel de event space te boeken.

Lounge + Eventspace
Door onze lounge te combineren met onze eventspace ontstaat er een 

grote ruimte waarin veel verschillende settings mogelijk zijn.

Lounge 
Een sfeervolle ruimte achterin onze zaak. Dankzij de geluidsdichte wand is 

het mogelijk om een band of DJ in te huren



60 80 70 - -

120 150 180 150 50

Sitdown  
diner

Walking  
diner

Borrel 
zonder band 

Borrel 
met band

Trouw-
ceremonie



Muziek en 
styling voor

dat beetje extra



Of je nu een zakelijk evenement organiseert om 
bijvoorbeeld het jaar goed af te sluiten of zelf graag 
een jublieum of promotie wilt vieren, goede live muziek 
maakt het geheel af! Dankzij onze goede relaties met 
programmeurs van DJ’s en bands, kunnen wij jou 
helpen bij het vinden van de juiste entertainment voor 
jouw evenement. 

Wil je nog een stap verder gaan en de ruimte 
omtoveren zodat het 100% procent aansluit op het 
thema van de dag/avond of het merk waarvoor je 
werkt? Dan schakelen we onze profesionnele styliste 
in die al meermaals onze eventspace heeft gestyled 
volgens de wens van opdrachtgevers zoals jij.

Voor meer informatie, contacteer ons via info@
deutrechter.nl of 030-2271857. 

Live muziek en 
styling maken  
jouw event
compleet



Jouw evenement
midden in het
karakteristieke 
Utrecht





Meer weten?  
Neem contact met ons op via:
info@deutrechter.nl
030 - 2271857 

Even binnenstappen? 
Je vindt ons op:
Vredenburg 40
3511 BD Utrecht


