
Beleef
jullie mooiste dag 
bij de Utrechter
Jullie trouwerij in het hart van Utrecht.  
Ceremonie, rondvaart, diner en feest in één. 



Ceremonie
Proostmoment

Rondvaart
Diner
Feest



De Utrechter Stadsbrasserie en Bar bevindt zich in 
hartje centrum van Utrecht. In een iconisch pand 
dat al sinds 1857 een eyecatcher is als je Utrecht 
binnenkomt via het Vredenburg. Gelegen aan de singel 
en op steenworp afstand van Utrecht Centraal. 

Dankzij de mooie samenwerkingen met diverse 
leveranciers kunnen wij ervoor zorgen dat jullie bruiloft  
bij De Utrechter de mooiste dag van jullie leven wordt. 
Een weddingplanner om jullie te ontzorgen, een 
styliste voor stijlvolle aankleding, Rederij Schuttevaer 
voor een rondvaart door het prachtige Utrecht en 
natuurlijk onze eigen keuken en bar voor de lekkerste 
dranken en happen gemaakt van lokale ingrediënten. 

Ook organiseren we met plezier live muziek, licht en 
geluid om jullie dag compleet te maken en raden we je 
de beste fotograaf en make-up en haarstyliste aan.

Trouwen bij de 
Utrechter is  
iconisch



Onze trouwlocatie

Gelegen op het Vredenburg in een histo-
risch pand met modern interieur, aan het 
water. Achterin onze zaak hebben wij een 
prachtige ruimte welke we met plezier 
omtoveren tot jullie  trouwlocatie. 

Waarom is trouwen bij de Utrechter uniek?
- Elk moment van jullie dag kan bij ons 
plaatsvinden, mede dankzij onze partners.

- Jullie hebben een eigen ingang

- Onze samenwerking met Rederij Schutte-
vaer maakt onze prachtige stad onderdeel 
van jullie speciale dag door middel van een 
rondvaart door de binnenstad.

- We zijn gesitueerd in het hart van Utrecht, 
naast Utrecht Centraal en drie parkeerga-
rages.

Sfeer, kwaliteit

Onze partners

We werken met vaste leveranciers die 
dezelfde kwaliteit voor ogen hebben als 
wij. Zo kunnen we jullie zorgeloos laten ge-
nieten van de mooiste dag van jullie leven.

We kunnen je helpen bij:
- Weddingplanner of ceremoniemeester
- Aankleding
- Live muziek of DJ
- Fotografie
- Haar en make-up
- Bruidsjurken
- Overnachting

Heb je andere vragen? Laat het ons weten 
en met behulp van onze leveranciers 
kunnen we wellicht ook daar een antwoord 
op vinden.

Renee Krijgsma 
fotografie

Styling: Beau Events



All-in trouwerij

50  ceremoniegasten en 100 feestgasten 

Ceremoniesetting in stijl
Bruidstaart en proostmoment
Rondvaart door Utrecht

Diner
- 3 gangen sit down dinner of;
- 6 gangen walking dinner
- exclusief dranken

Feest:
- onbeperkt hollandse bar
- borrelhappen 
- DJ , licht en geluid

Styling
Weddpingplanner 

Richtprijs: 13.995,- 
(exclusief BABS en dergelijke)

Diner en trouwfeest

50 dinergasten en 100 feestgasten

Diner 
- 3 gangen sit down dinner of;
- 6 gangen walking dinner
- exclusief dranken

Feest:
- onbeperkt hollandse bar
- borrelhappen 
- DJ , licht en geluid

Styling

Richtprijs: 7995,- 

Bovengenoemde prijzen zijn richtprijzen 
om jullie een indicatie te geven. We gaan 
graag met jullie in gesprek om zo tot een 
passende offerte te komen. 

We denken graag mee!

Heb je een wens die afwijkt van 
bovenstaande mogelijkheden? Geen 
probleem! We horen graag jouw idee 
en bekijken wat we samen kunnen 
organiseren.

Op de volgende spread vind je de capaci-
teit van onze besloten ruimte voor trouwe-
rijen en andere evenementen.

Ontzorging, overzicht



Utrechter Lounge 
& Eventspace
De event space en lounge kunnen gecombineerd 
worden tot een ruimte voor maximaal 180 personen. 

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
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Sitdown  
diner

Walking  
diner

Borrel 
zonder band 

Borrel 
met band

Trouw-
ceremonie



Jullie trouwerij
midden in het
karakteristieke 
Utrecht





Overdag

Bruidstaart 7,00 p.p.
Gebakken in bakkerij Vroeg te Bunnik. 
Graag gaan we met je in gesprek om tot de 
juiste samenstelling te komen.

Prosecco 4,50 p.p.
Wanneer jullie elkaar het ja-woord hebben 
gegeven is het tijd om te proosten met een 
glas prosecco. 

Rondvaart 11,00 p.p.
Als pasgetrouwd stel met jouw dierbaar-
ste mensen even naar buiten voordat de 
avond begint. Ga varen door de Utrechtse 
grachten met Rederij Schuttevaer en 
geniet van elkaar en de stad.

Prijzenoverzicht

Diner met dranken op nacalculatie

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



Borrel

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 32,50 p.p.
Een borrel op afkoop is ook mogelijk. 
In deze prijs zitten verwerkt: onbeperkt 
hollandse bar en koude en warme borrel-
happen

Muziek

DJ
Pakket A 750,00
- DJ
- Pioneer set + booth + monitor
- 2x basisverlichting

Pakket B 925,00
- DJ
- Pioneer set + booth + monitor
- 2x basisverlichting
- 2 lichtpilaren met moving heads

Pakket C 1100,00
- DJ
- Pioneer set + booth + monitor
- 2x basisverlichting
- 2 lichtpilaren met moving heads
- 2 lichtpilaren met discobal

Live muziek
Wil je graag een swingende coverband, of 
een funky disco band? Laat het ons weten 
en we gaan in ons netwerk opzoek naar de 
juiste band voor jullie bruiloft! 

Licht en geluid zullen we dan ook direct 
voor jullie inregelen.

Prijzen van andere leveranciers
Op basis van jullie wensen zullen we in 
contact komen met de juiste leverancier 
en hen vragen om een offerte. 

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.

Trouwerij 


