Trouwen.. misschien droom je er al
over sinds kinds af aan of werd je
plots verrast door je partner met een
aanzoek. Hoe dan ook, je gaat een
van de belangrijkste dagen van je
leven tegemoet en dat mag worden
gevierd!
De Rechtbank: gevestigd in hartje
centrum Utrecht, historisch, groot en
authentiek. Er zijn tal van
mogelijkheden om de receptie, het
diner en het feest tot een waanzinnig
succes te maken.

J llie b ilof bij
De Rech bank

Onze schitterende en grote zaal kan
omgetoverd worden tot ieder
denkbaar thema voor jullie bruiloft.
Wij beschikken over een restaurant,
evenementenzaal en hotel in één
pand. Dit houdt in dat jullie
tussendoor niet hoeven te reizen en
meer tijd over houden voor leuke
dingen en een fijn rustmoment.
In een vrijblijvend gesprek kunnen
jullie je wensen en ideeën op tafel
leggen en kijken we gezamenlijk
naar alle mogelijkheden die we te
bieden hebben.
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Exclusiviteit

LOCA IE

M

De Rechtbank ligt midden in het
centrum van Utrecht vlakbij de Dom
en is dus een zeer geschikte locatie
voor een echte stadsbruiloft. Wij zijn
ook erg makkelijk met het OV te
bereiken. Het is slechts 15 minuten
lopen vanaf Utrecht Centraal.

De Rechtbank beschikt over een
geluidsinstallatie waar gebruik van
gemaakt kan worden. Echter is deze
installatie enkel geschikt voor
achtergrondmuziek. Hierbij ben je
wel in de gelegenheid om je eigen
Spotify lijst af te spelen.. Willen jullie
echt een knalfeest Dan kiezen jullie
natuurlijk voor een DJ! Behoefte aan
suggesties Wij werken al langere
tijd samen met een entertainment
bureau waarmee je samen het genre
en de gewenste nummers afstemt. Je
kunt een DJ ook goed combineren
met een saxofonist voor net een
beetje extra flair.

De zaal is voorzien van
sfeerverlichting en LED lampen
boven en in de bar. Deze zijn naar
wens op kleur af te stemmen. Het is
daarentegen vaak gewenst de
feestzaal iets meer aan te kleden.
Denk hierbij aan bloemen, slingers
en ballonnen. Dit is niet standaard
aanwezig op locatie maar kan
uiteraard ingehuurd worden.

Wanneer je zelf een DJ regelt maar
niet de apparatuur, kun je bij ons een
booth inclusief geluidssysteem
huren. Deze bestaat uit een 2x
Pioneer CDJ 2000 Nexus spelers en
een DJM 900 Nexus mixer.

CE EMONIE

D EAM

IGH

Na je huwelijksfeest met de lift naar je
hotelkamer Dat kan! De Rechtbank
bevindt zich namelijk in het Court
Hotel. Je kunt dus bij ons overnachten
en de volgende dag genieten van een
ontbijt op bed. Blijf je met familie en
vrienden slapen Dan verzorgen wij
nog een uitgebreid gezellig ontbijt de
volgende dag!

IEK

Het is tevens in overleg mogelijk om
een live band in te huren

LICH

DECO A IE

Herinneringen maken Huur dan
een fotograaf in, of regel een
photobooth om de gasten te
voorzien van feestelijke kiekjes!

Het pand naast ons beschikt over
een prachtige zaal waar de
ceremonie plaats kan vinden. Je
kunt een officiële vergunning bij
de Gemeente Utrecht aanvragen
zodat jullie hier het ja woord
kunnen geven. Er is hier plaats voor
maximaal 35 personen.
Tip een familielid of vriend in
onder podiumvrees Vraag hen
om BABS te worden

DINE

BO

Sit down driegangen
p
Seizoensmenu met keuze uit 4
voorgerechten, hoofdgerechten en
nagerechten. t m 30p. keuze ter plekke

Tafelgarnituur

Sit down viergangen
p
Seizoensmenu met keuze uit 4
voorgerechten, één vast tussengerecht,
hoofdgerechten en nagerechten.
t m 30p. keuze ter plekke
Walking dinner
p
Fingerfood hapjes die uit de hand
gegeten kunnen worden met een lepeltje
of vorkje.
Al deze hapjes tezamen vormen een
volledig diner. prijs o.b.v. 5 gangen
6 gangen
43.50
7 gangen
51.50
Wij houden bij elke diner vorm rekening
met allergenen die op voorhand
doorgegeven worden

EL

Brood met dips
Gemarineerde manchego
Olijven
Gemengde noten

IM E

6
6.75
4.75
4.50

Fingerfood
Bittergarnituur p.s.
kaastengels bitterballen
vegetarische loempia s gamba s

0.99

Pizza Venezia p.s.
Yakitori spiesje p.s.
Thais viskoekje p.s.
limoenmayonaise

3.25
1.50
3.20

Broodje kroket
of vegetarische kroket
Midnight snack
frietjes met mayonaise

4.50

De Rechtbank beschikt over meerdere
ruimtes die deel uit kunnen maken van
de belangrijke dag.
Restaurant podium private dining
met een max capaciteit van 20p.
Raad aal ceremonie
met een max capaciteit van 35p.
zaalhuur dagdeel
zaalhuur dag

495
695

Vrouwe Justitia aal
met een max capaciteit van 220p.
afhankelijk van de opstelling
zaalhuur zo t m do
zaalhuur vr za

2.95

AFH

300
550

In een persoonlijke afspraak bespreken
we de specifieke wensen en is het
uiteraard mogelijk om een combinatie te
maken van de ruimtes

CON AC

D ANKEN
Castillo Perelada Cava
Champagne Billecart Salmon

32
69.50

Drankarrangement Hollandse bar
p p uur v a uur bier van de tap
huiswijnen fris binnenlands
gedestilleerd
Jupiler van de tap
Huiswijn wit en rood
Huiswijn rosé
Frisdrank
Premium sodas v.a.
Speciaalbieren
Gin tonic v.a.
Likeuren v.a.

7.5

2.90
4.25
4.50
v.a. 2.75
v.a. 3.80
v.a. 4.50
6.50
4.80

Wij beschikken over een 11 meter lange
vaste bar maar ook over een losse bar.
Leuk om je gasten iets extra s te
schenken gedurende de feestavond. kan
je gasten iets extra s bieden door hier
bijv. verschillende cocktails of
gin tonic s te schenken.
Wij bieden geen drankarrangementen
aan voor buitenlands gedestilleerde
dranken
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Persoonlijk contact werkt voor ons erg
prettig en dus nodigen we jullie graag
uit voor een kennismakingsgesprek.
Je kunt ons bellen op 030 233 0030 of
mailen naar
reserveren derechtbank.com.

OVE IG
Techniek
Beamer, flip over en microfoon zijn
inclusief de zaalhuur.
Wifi
Alle ruimtes beschikken over een gratis
en toegankelijk WiFi netwerk.
Parkeerfaciliteiten
Restaurant De Rechtbank beschikt niet
over een eigen parkeergelegenheid.
Gasten kunnen parkeren in de
dichtstbijzijnde parkeergarage
Springweg .
Prij en
Al onze prijzen zijn inclusief BTW.
Uniforme Voorwaarden Horeca
Op de reserveringen gelden de
Uniforme Voorwaarden Horeca.

GE CHIEDENI
Een pand met geschiedenis. Misschien
kende je ons al, omdat je ooit een foutje
maakte en het hier aan de rechter
mocht uitleggen, of omdat je tijdens
een zondag zin had om neer te strijken
op het fijnste terras van Utrecht. Wat
zeker is, is dat ons pand al eeuwen een
begrip in Utrecht is.
Van Benedictijner klooster in 1054 tot
gerechtsgebouw na de reformatie, de
huidige Rechtbank ademt Utrechtse
geschiedenis. We hebben het gebouw
dan ook met zorg gerenoveerd om al
onze gasten te laten genieten van
heerlijke momenten op een unieke plek.
Wij werken met een groot team en
streven elke dag naar een perfecte
beleving voor onze gast!

