KOM BUURTEN, KOM VERGADEREN,
KOM BORRELEN IN DE SLUISWACHTERSWONING
Buurten in de Fabriek is er voor iedereen. Naast
de service die u 7 dagen per week van ons gewend
bent, bieden we nu ook iets extra's. We gaan meer
ruimte bieden voor verschillende bijeenkomsten,
zowel zakelijke als privé.
Helemaal in de sfeer van Buurten in de Fabriek, maar toch met een
geheel eigen karakter hebben we de monumentale Sluiswachterswoning
voor dit doel gerestaureerd en ingericht.
De Sluiswachterswoning bevindt zich aan de overzijde van ons terras en
is hiermee duidelijk verbonden met ons restaurant. Tegelijk is het gebouw
hierdoor uitermate geschikt voor het creëren van een besloten sfeer.
Het gebouw bestaat uit twee ruimtes die voor verschillende doeleinden
gebruikt kunnen worden zoals bijvoorbeeld vergaderingen, recepties,
workshops, trainingen, en (besloten) borrels. De bovenverdieping is
ingericht als eigentijdse vergaderruimte:
De Sluiswachterskamer
Op de begane grond vindt u de bekende Buurten sfeer terug. Een fraai
ingerichte en gezellig ruimte met een bargedeelte:
De Fabrieksbar

Zoekt u een karaktervolle monumentale locatie centraal in Nederland,
in het nieuwe geografische centrum van de stad Utrecht? Vanaf 19
december 2016 bent u bij ons van harte welkom!

KOM BUURTEN – KOM VERGADEREN
Dagdelen: 8.00 tot 12.30 uur – 13.00 tot 17.30 uur – 18.00 tot 24.00 uur

De Sluiswachterskamer is ingericht met
comfortabele stoelen rondom een mooie
vergadertafel voor maximaal 16 personen
VERGADER ARRANGEMENTEN

1 DAGDEEL € 50,00 per persoon

2 DAGDELEN € 85,00 per persoon

I N C LU S I E F:

I N C LU S I E F:

öö Zaalhuur 1 dagdeel
öö Gebruik 46 inch touch screen monitor op
verrijdbare standaard
öö Koffie en thee faciliteiten in de zaal
öö Kraanwater met verse munt/fruit/komkommer
öö Schaal appels
öö Informele broodjeslunch met een selectie van
boterhammen belegd met vlees, vis en vega
öö geserveerd met een glas sap/melk

öö Zaalhuur 2 dagdelen
öö Gebruik 46 inch touch screen monitor op
verrijdbare standaard
öö Koffie en thee faciliteiten in de zaal
öö Kraanwater met verse munt/fruit/komkommer
öö Iets lekkers – huisgemaakte zoetigheden
öö Schaal appels
öö Informele broodjeslunch met een selectie van
boterhammen belegd met vlees, vis en vega
öö geserveerd met een glas sap/melk

Maak een keuze uit de volgende aanvullingen
om de bijeenkomst nog plezieriger te maken
öö Iets lekkers
öö Iets warms
öö Iets groens
öö Iets gezonds
öö Iets hartigs

Huisgemaakt gebak € 3,75 per persoon
Kroket € 1,00 per persoon
Soep € 1,00 per persoon
Grote schaal gemengde salade - € 10,00 per schaal
Verse smoothie van het huis € 4,00 per persoon
Gemengde nootjes € 2,50 per persoon
Portie bitterballen € 4,75 per portie
Borrelplank diverse koude hapjes € 14,50 per plank

We verzorgen de vergadering in onze Sluiswachterskamer. De lunch wordt verzorgd
in de Fabrieksbar wanneer deze beschikbaar is. Wanneer deze niet beschikbaar is
zullen we met u overleggen of we de lunch in het restaurant mogen verzorgen of in de
vergaderzaal zodat u nog even door kunt vergaderen in een besloten ruimte.
In de zaal staat een minibar met een selectie aan frisdranken. Gebruik hiervan wordt
op basis van nacalculatie aan u door berekend, we vragen u vriendelijk hiervoor de tel
lijst die bij de minibar ligt te gebruiken.

Korte borrel ter afsluiting
Nog even na praten of de deal beklinken, graag verzorgen we een afsluitende borrel in
de Fabrieksbar of in ons restaurant.
BORREL ARRANGEMENT € 9,00 per persoon
I N C LU S I E F:

öö 2 drankjes per persoon (wijn/bier/fris)
öö 2 gemengde warme bittergarnituur items per persoon
we verzorgen een gemengd bittergarnituur met ook vegetarische opties

Graag stemmen we met u het tijdstip waarop we dit kunnen serveren af. We vragen u
ons minimaal 15 minuten voor dat moment een seintje te geven. Overige dranken zijn
op basis van nacalculatie.

Naast vergaderingen verzorgen we ook uitgebreide borrels. Wellicht heeft u andere
wensen, we vernemen ze graag zodat we een aanbod op maat kunnen doen. Aarzel
niet om contact op te nemen wanneer u vragen heeft!
Buurten in de fabriek - afspreken@kombuurten.nl - 030 87 78 116

KOM BUURTEN – KOM BORRELEN

Dagdelen: 8.00 tot 12.30 uur – 13.00 tot 17.30 uur – 18.00 tot 24.00 uur

FABRIEKSBAR

De moderne Fabrieksbar is informeel ingericht met tafels en zitjes aan de wand.
Er kunnen borrels en presentaties tot 30 personen verzorgd worden. Bij mooi weer
ontvangen we u en uw gasten ook graag op het bij de Fabrieksbar behorende terras.
Om een mooie borrel voor u te verzorgen vernemen we graag uw wensen. Hierbij
enkele suggesties:
öö
öö
öö
öö
öö
öö

Feestelijke ontvangst met Cava of Monte Scroppino
Ruim assortiment dranken
Keuze uit meerdere borrelhappen
Soep
Uitgebreide borrelplank
Brood met dip

DAGDELEN
8.00 tot 12.30 uur – 13.00 tot 17.30 uur – 18.00 tot 24.00 uur
ZAALHUUR
öö Dagdeel € 250,öö 2 dagdelen € 450,OVERIGE ZAKEN
Muziek verhoogt de sfeer. In de bar is een geluidsinstallatie met Sonos apparatuur.
U kunt dus zelf een speellijst samenstellen. Versterkte muziek is enkel als
achtergrondmuziek mogelijk. U bent vrij om live muziek te maken zolang deze niet
versterkt wordt. Restaurant Buurten wil geen oeverlast veroorzaken voor de buren en
behoudt het recht om het volume aan te passen. De Fabrieksbar sluit om 24.00 uur.

Naast borrels verzorgen we ook vergaderingen of presentaties. Wellicht heeft u andere
wensen, we vernemen ze graag zodat we een aanbod op maat kunnen doen. Aarzel
niet om contact op te nemen wanneer u vragen heeft!
Buurten in de fabriek - afspreken@kombuurten.nl - 030 87 78 116

